NATUR - OG MILJØPOLITIK
Vedtaget af Vordingborg Kommunalbestyrelse den 24. august 2016
VISION
Natur, erhverv og turisme
Vordingborg Kommune har et smukt kystlandskab og en mangfoldig natur, der får
kommunen til at fremstå som en smuk forhave til den københavnske storby.
Vordingborg Kommune skal være kendt for sin skønne natur og sin rene luft, vand
og jord til gavn og glæde for borgernes sundhed, læring, friluftsliv og turisternes
rekreative muligheder.
Naturbevarelse og klimasikring
Kommunens unikke natur skal hænge sammen i et naturnetværk med høj vandog naturkvalitet, og med gode adgangsforhold for borgere og turister. Vordingborg
Kommune skal sigte mod en bæredygtig balance mellem klimasikring,
beskyttelsen af værdifulde naturområder og hensynet til fremme af borgernes
fritidsaktiviteter og naturerhvervenes muligheder for udfoldelse.
Ressourcer og pesticider
Vordingborg Kommune fremmer en bæredygtig og klimarigtig udnyttelse af de
lokale og energimæssige ressourcer, samt en begrænset anvendelse af
pesticider.
Samskabelse og inddragelse
Vordingborg Kommune inddrager borgerne i bevarelsen af og den brede
offentligheds adgang til kommunens mange kulturhistoriske -, naturhistoriske – og
miljømæssige kvaliteter.
En effektiv og serviceorienteret myndighed
Vordingborg Kommune skal på natur- og miljøområdet være kendt for at yde god
service i forhold til erhverv, interesseorganisationer og borgere og for at fremme
udviklingen af erhverv, turisme og bosætning.

POLITISKE
MÅLSÆTNINGER
Natur, erhverv og turisme
Et hovedfokus i de kommende år er at etablere et grundlag for at udpege Møn og
området omkring Bøgestrømmen som et UNESCO Biosfære-område med
bevarelse af unik natur i nær sammenhæng med udviklingen af områdets turisme
og et bæredygtigt lokalt erhvervsliv. Under hensyntagen til beskyttet natur satses
der samtidigt på at udvikle den naturorienterede turisme som f.eks. Fishing
Zealand og Dark Sky, der skaber en sammenhæng mellem turisme,
naturoplevelser og et aktivt fritidsliv.
Naturbevarelse og klimasikring
Det sammenhængende naturnetværk, der omfatter værdifulde landskaber og
større naturområder skal styrkes gennem etablering af korridorer med stort
naturindhold. Gennem en helhedsorienteret vandløbsplanlægning tilstræbes en
bæredygtig og klimasikret balance mellem forbedring af vandkvaliteten og behovet
for afvanding.
Ressourcer og pesticider
Kommunen søger at fremme genanvendelsen af lokale ressourcer bl.a. gennem
fremme af lokal genanvendelse af jord fra bygge- og anlægsprojekter, samt
styrkelse af den lokale genanvendelse af genbrugelige produkter. Kommunen
søger at minimere anvendelsen af pesticider, og tilstræber at anvendelsen sker så
skånsomt som muligt for naturen og miljøet.
Samskabelse og inddragelse
Den borgerrettede samskabelse skal styrkes bl.a. ved at understøtte lokale naturog friluftsprojekter. Der er fokus på at skabe borgerettede naturaktiviteter og
formidling, der med udgangspunkt i kommunens kulturhistoriske og naturmæssige
kvaliteter medvirker til at understøtte turisme, bosætning, læring og livskvalitet.
En effektiv og serviceorienteret myndighed
Der er fokus på styrke samarbejdet mellem virksomheder og kommunens
miljømyndighed gennem bl.a. en effektiv og kort sagsbehandling, hvor
mulighederne for digitalisering udnyttes til at træffe afgørelser hurtigt, koordineret
og kvalificeret.

EFFEKT
Natur, erhverv og turisme
 Kommunens image som en naturskøn forhave til storbyen bliver markant
styrket gennem en kommende udpegning som Biosfære-område.
 Der vil ske en betydelig stigning i den naturorienterede turisme gennem
lokale Fishing Zealand – projekter og andre naturturisme projekter.
Naturbevarelse og klimasikring
 Kommunens projekter på natur og vandløbsområdet vil sikre en mere
sammenhængende natur og en forbedret naturtilstand og vandkvalitet
samt styrke alle borgeres og turisters friluftslivsoplevelser og kendskab til
naturen.
 En helhedsorienteret vandløbsplanlægning vil sikre en
samfundsøkonomisk optimal vedligeholdelse, forebygge oversvømmelser
og sikre en bedre opfyldelse af fastsatte natur- og miljømål.
Ressourcer og pesticider
 Der etableres lokale muligheder for genanvendelse af jord, hvilket vil
minimere udgifter til og miljøpåvirkninger fra jordtransport.
 Et begrænset forbrug af pesticider på kommunens arealer vil skåne natur
og miljø.
Samskabelse og inddragelse
 I samarbejde med lokalrådene og Miljørådet vil der blive iværksat en
række borgerrettede naturaktiviteter, der fremmer borgernes livskvalitet
og styrke bosætning
 Samskabelsen vil styrkes gennem fremme af bynære naturplejeaktiviteter,
der involverer borgerne i pasning af græssende dyr.
En effektiv og serviceorienteret myndighed
 Erhvervslivets udviklingsmuligheder og tilfredshed med kommunens
sagsbehandling vil være stigende gennem en effektiv og serviceorienteret
myndighedsbehandling af miljø- og plansager, som overholder de
fastsatte miljø, natur- og servicemål.
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