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Referat fra det 39. møde i Vordingborg Kommunes
Miljøråd d. 14. november 2016
Deltagere: Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Finn Jørgensen, Dansk landbrug; Tommy
Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund;
Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening; Aage Carlsen, Friluftsrådet; Jan
Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund; Jonas Christensen, Museerne Sydøstdanmark;
Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm samt Rolf Hoelgaard, Paul Debois og Carsten
Horup, Vordingborg Kommune.
Afbud/fraværende: Thomas Christfort og Carsten Olsen, Vordingborg Kommune samt
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening.
Rolf Hoelgaard var ordstyrer i fravær af formand og næstformand.

Referat:
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra det 38. møde d. 12. september 2016. Godkendt.
Ad. 3) Natura 2000 handleplanerne.
Oplæg v/ Carsten Horup, Vordingborg Kommune.
./. Carstens oplæg er vedlagt.
Kommunalbestyrelsen har sendt handleplanerne i høring i perioden 14. oktober til 9.
december. De 7 forslag til natura2000 handleplaner kan ses på kommunens hjemmeside.
Link til planerne: http://vordingborg.dk/kommunen/hoeringer-og-annonceringer/
På spørgsmål om hvilket grundlag planerne bygger på, blev det nævnt, at første
planperiodes data hvilede på kortlægning 2005 – 2006 (staten) og anden planperiode
hviler på kortlægning fra 2010 – 2012 (staten).

Diskussionen undervejs indebar forslag til at samle alle relevante lodsejere til
møde/møder og inddragelse af Friluftsrådet i forhold til forstyrrelser.
Der var ønske om en mere langsigtet planlægning, i forhold hvad der ønskes opnået på
de enkelte arealer. Hvornår er målet nået? Altså en mere præcis angivelse end, at der er
opnået ”gunstig bevaringsstatus”.
Der var desuden synspunkter på, om der kan / skal ske regulering af eks. fiskehejre eller
krager for at nå målene i forhold til de rødlistede / truede arter.
Finansieringen blev omtalt i forhold til om alle pengene (statens og kommunens) går til
Natura2000 områderne, og der derfor ikke er penge til øvrige naturarealer?
Samtidig med at de kommunale natura2000 handleplaner er i høring er
Statens/naturstyrelsens drift og plejeplaner (statens egne arealer) i høring frem til den 13.
december 2016. Planerne kan ses på
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura2000-plejeplaner-2015-2021/
Ad. 4) Opfølgning på Strategi for den fysiske vandløbsforvaltning.
Oplæg v/ Paul Debois, Vordingborg Kommune.
./. Oplæg vedlagt som bilag.
Strategien er godkendt på TMU-mødet d. 28. september 2016 (sag nr. 5). Mødematerialet
kan ses på kommunens hjemmeside under ”Politik / dagsordener og referater.”
Oplægget viser den vedtagne strategi. Medtaget i sin helhed. Næstsidste slide viser
oversigtligt, hvordan der tænkes oprettet et ”vandløbsråd” – et dialogforum til at følge
processen i forhold til regulativrevisionen på det mere generelle plan, og at der for de
enkelte vandløbssystemer oprettes dialogfora i forhold til de konkrete regulativer.
Miljørådet vil løbende blive informeret om processen. Miljørådets organisationer, der er
relevante i forhold til regulativrevisionen, vil blive indbudt til at deltage i samarbejdet.
Indledningsvis skal der udarbejdes et ”fællesregulativ” i forhold til administrative
bestemmelser.
Ad. 5) Status for Markvildtlav i Vordingborg Kommune.
Oplæg v/ Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund.
Fokus på ophjælpning af agerhønse bestanden på Møn.
Danmarks Jægerforbund har fokus på agerhøns og harer, da de antages at være gode
indikatorer for naturtilstanden i det åbne land.
Flytning af agerhøns er sket ved at flytte agerhøns fra Sjælland til Møn. (Danmarks
Jægerforbunds Translokationsprojekt). Der er blevet flyttet 40 agerhøns herunder 13
høner til Sømarke Markvildtlav. Agerhønsene blev fordelt på 5 lokaliteter, og hønerne og
enkelte kokke fik monteret en lille sender.
Sømarke Markvildtlav har modtaget Danmarks Jægerforbunds interne jægerpris på
10.000 kr. for at være ”territorievært”. Markvildtlavet har videregivet pengene til Jægernes
Naturfond.
Forventningerne til succes var begrænsede p.g.a. vejrlig, prædation mv. Men der er sket
en fin integration af agerhønsene på Østmøn.
Der blev med sikkerhed konstateret 2 høner med kyllinger. Men der er tale om et kuperet
terræn, hvor sende/modtageforhold er vanskelige.
Hvis nødvendige tilladelser kan opnås – så gentages udsætningerne muligvis igen til
næste forår.
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Svinø. Her er en stabil bestand af både agerhøns (9 flokke) og harer (42 – 52 individer på
12 km2.
Ad. 6) Kommuneplanrevision – revision af natur og landskabstemaer.
Oplæg v/ Paul Debois, Vordingborg Kommune.
./. Oplæg vedlagt som bilag.
Oplægget havde til formål at informere Miljørådet om de forarbejder, der er i gang for på
bedst mulige grundlag, at revidere kommuneplanen i forhold til de natur og
landskabstemaer, der er angivet i kommuneplanstrategien.
Det er et arbejde, der tager lang tid at forberede. Og Planlovsændringerne forventes
tidligst vedtaget af Folketinget i april 2017. Først da vil der komme en ny ”Oversigt over de
statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017”. Det betyder, at der bliver meget kort
tid til det egentlige revisionsarbejde inden Kommunalbestyrelsen skal udsende et forslag
til den kommende kommuneplan.
Det understreges, at de viste korttemaer i oplægget ikke er forslag til udpegningerne men
eksempler på forarbejder til revisionen.
Miljørådet vil på kommende møder blive informeret om det videre revisionsarbejde.
Ad. 7 Gensidig orientering
Fra Vordingborg Kommune
• FZ-film intro v/ Paul Debois, VK.
Der blev lavet en snigpremiere på en informationsfilm om Fishing Zealands
arbejde og resultater. Filmen skal (med engelske undertekster a.h.t. de
udenlandske gæster på konferencen) vises på Fishing Zealand konferencen d. 22.
november 2016. Herefter vil den kunne ses på Fishing Zealand hjemmesiden og i
øvrigt være til rådighed for medlemskommunerne.
•

Vandområdeplaner og vandråd. V/ Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Der skal gendannes (rådgivende) Vandråd (et pr. hovedvandopland – Vordingborg
Kommune er omfattes af 2 hovedvandoplande). Vandrådene skal i løbet af 2017
forholde sig til emnerne ”små vandløb med mindre end 10 km2 vandopland – skal
de med i vandplanerne eller skal de ikke med”, er udvalgte vandløb i kategorien
”kunstige eller stærkt modificerede”. De to nævnte er ”skal opgaver”, og så vil der
forventeligt komme en ”kan opgave”, hvor Vandrådene skal se på overførte
vandplan 1 projekter – projekter tilhørende vandplan 1 men endnu ikke
gennemført. Der mangler på dette tidspunkt endnu vejledning og aftaler til
hvordan den præcise implementering af opgaven skal foregå.

•

Tillæg til spildevandsplan v/ Rolf Hoelgaard, Vordingborg Kommune
Rolf informerede om, at Teknik og Miljøudvalget havde behandlet et tillæg til
spildevandsplanen for Vordingborg Kommune. Tillægget rummer rettelser af nogle
uhensigtsmæssigheder ved den eksisterende plan og indarbejdelse af nye
indsatskrav fra statens vandmiljøplaner. Udvalget anbefalede tillægget til
vedtagelse på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. november. Udvalget
anbefalede, at høringssvarene fra Røstoftevej imødekommes.
Et flertal i udvalget anbefalede endvidere:
 At påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land afventer den
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endelige afklaring af rensekravene i vandmiljøplanerne.
 At yderligere tiltag afventer svar fra ministeriet på de fremsendte
henvendelser.
 At et administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser udarbejdes inden
arbejdet med udstedelse af påbud genoptages. Administrationsgrundlaget
forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.
 At sagen forelægges udvalget igen i løbet af 2. Kvartal 2017.
•

Fugle influenza. Orientering v/Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Der er fundet døde troldænder på det kommunale areal Jordbassinerne ved
Stege. Vi har opsamlet over 500 døde ænder fra fredag 11. november til onsdag d.
16. november. Ænderne bliver sendt til destruktion. Vi har desuden opsat
informationsskilte om, hvordan man skal forholde sig. Der findes stadig enkelte
døde ænder på arealet – disse opsamles i det omfang, det er muligt. Og vi holder
øje med andre arealer, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der opholder sig mange
troldænder.

•

Finn Jørgensen, Dansk Landbrug fortalte om arbejdet i forhold til vandplankravene
for Stege Nor. Vandplankravene vil i nuværende form kunne få store
konsekvenser for dyrkningen af jorderne. DL har fokus på at 2011 tal ikke bør
lægges til grund for vandplanernes krav til bl.a. kvælstof, da året nedbørsmæssig
var usædvanligt.

Ad. 8) Evt. og næste møde.
Temaforslag til de kommende møder.
Femern Bælt – og betydningen for VK, og
Friluftsliv (opfølgning på arbejdet ”Tag temperaturen på Friluftslivet i Vordingborg
Kommune” temaoverskrifter kunne være
 ”Potentialer for kystnære stier og vandaktiviteter”,
 Kortmaterialer – hvor er der faciliteter ”klumper og Huller”
 Turisme og friluftsliv
 Sundhed og friluftsliv
 Tilknytning til eksisterende aktiviteter/projekter
Miljørådets møder i 2017: (Mødedatoer eftersendes)
Ordinære møder kl. 17 – 19.30:
Ekskursioner kl. 15.30 – 19.30:
Venlig hilsen

Paul Debois

Bilag:
•
•
•

Carsten Horups oplæg om forslag til natura2000 handleplaner.
Paul Debois´ oplæg om ”Strategi for den fysiske vandløbsforvaltning”.
Paul Debois´ oplæg om kommuneplanrevisionen
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