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Referat af mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 15. maj 2017.
Deltagere: Thomas Christfort, Vordingborg kommune; Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Finn
Jørgensen, Dansk Landbrug; Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Henrik Juel
Hansen, Danmarks Jægerforbund (suppleant); Martin Vestergaard, Danmarks
Naturfredningsforening; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Jan Nielsen, Dansk Kano og
Kajakforbund; Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Torben Hviid, Naturstyrelsen
Storstrøm samt Rolf Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Oplægsholdere. Torben Kelm Danielsen, Carsten Horup og Annette Tenberg, Vordingborg
Kommune.
Afbud: Carsten Olsen, Vordingborg Kommune; Jonas Christensen, Museerne Sydøstdanmark
samt Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund (suppleant deltog i mødet).

Referat:
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Ad. 2) Godkendelse af referat fra mødet d. 27. februar 2017. Godkendt.
Da en af oplægsholderne var blevet forsinket, blev der byttet om på oplæg. Men der refereres i
overensstemmelse med den udsendte dagsorden.
Ad. 3) Tema: Femernbælt forbindelsen oplæg Torben Kelm Danielsen, Vordingborg
Kommune.
Torben gav et oplæg centreret om de anlæg i Vordingborg Kommune, der bl.a. etableres i
relation til Femernbælt forbindelsen. Herunder havnen og de forskellige udvidelsesfaser,
uddybning af sejlrende, klapning, nyttiggørelse af overskudsjord, nedbrydning af den
eksisterende – og etablering af ny Storstrømsbro mm.
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Der var i Miljørådet opmærksomhed på hvilke miljøkonsekvenser etablering af de ny tiltag og
ditto nedbrydning af eksisterende bro kan medføre, hvis der ikke træffes fornuftige
foranstaltninger for at modvirke disse. Generelt er en positiv / neutral holdning til tiltagene.
./. Torbens oplæg er vedhæftet dette referat som bilag.
Ad. 4) Rødlister for Vordingborg Kommune oplæg Carsten Horup, Vordingborg Kommune
Carsten fortalte om formålet med arbejdet med rødlister. Rødlisterne er handlingsorienterede
og benyttes til at angive, hvor og hvordan Vordingborg Kommune kan bidrage til at sikre
biodiversiteten. Rødlisterne benyttes som prioriteringsværktøj i naturbeskyttelsesindsatsen,
bidrager til muligheden for at opnå medfinansiering fra eksterne parter, bidrager til
handleplanen for Biosfære Møn, til sagsbehandlingen og til at kvalificerer arbejdet med
kommuneplanudpegningerne.
P.t. er der arbejdet med rødlister for ”sommerfugle og biller”, ”svampe” og ”planter”.
Vi følger op på oplægget på Miljørådets forårstur d. 29. maj. (Se udsendte indbydelse til
forårsturen).
./. Carstens oplæg er vedlagt referatet som bilag.
At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at
uddø. I forhold til en snak i Miljørådet om betydningen af rødlistearterne og naturforvaltningen,
er det vigtigt at understrege, at rødlistede arter ikke er det samme som EU / Natura2000
bilagsarterne. DK har en forvaltningsmæssig forpligtigelse i forhold til EU-direktiverne
(Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet m.fl.). De danske nationale rødlister er
udarbejdet af staten efter retningslinjer udarbejdet af den internationale
naturbeskyttelsesorganisation (IUCN).
Ad. 5) Biosfære Møn oplæg Annette Tenberg, Vordingborg Kommune.
Det er aftalt, at Miljørådet holdes orienteret om udviklingen i arbejdet med at få Møn udpeget i
forhold til UNESCO s Man and Biosfære programme. Annette angav, hvad et biosfære område
er for en størrelse. Annette fortalte om nogle af de tiltag, der er igangsat. Her eksemplificeret
med arbejdet for at forbedre forholdene for bier og andre insekter ved at etablere bi-striber,
udlevering af frøposer til haveejere, selektiv slåning af vejkanter i forhold til steder med - eller
mulighed for en varieret flora med indslag af sjældne og/eller sårbare arter.
Desuden gav Annette eksempler på lokale erhvervstiltag.
Finn Jørgensen, Dansk Landbrug mente, at der er behov for en præcisering af hvilken
betydning et biosfære område har for lodsejerne, herunder om det umiddelbart kan føre til
andre udpegninger (eks. Naturpark).
./. Annettes oplæg er vedlagt referatet som bilag.
Ad. 6) Gensidig orientering
Fra Vordingborg Kommune (v/ Paul Debois)
• Etablering af Vandråd for hovedvandoplandene 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6
Østersøen.
Vordingborg Kommune er blevet sekretariatskommune for 2.6 Østersøen og Næstved
for 2.5 Smålandshavet. Begge er i gang med at etablere vandrådene. Der er en
forsinkelse i forhold til det udmeldte tidsskema fra Miljø – og Fødevareministeren /
ministeriet. Da der denne gang ikke kunne opnås enighed mellem de 8
oplandskommuner om hvem der skulle varetage opgaven, er det ministeren der har
udpeget sekretariatskommunerne. Det skete 2 dage for tidsfristen. Det var samme to
kommuner, der havde sekretariatsopgaven i første runde og selv om opgaverne denne
gang er lidt anderledes, så vil det samme overordnede koncept også blive brugt i denne
omgang.
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•

•

Etablering af og status for arbejdet med vandløbsråd for Vordingborg Kommune som
led i arbejdet med vandoplands helhedsplaner og vandløbsregulativer.
Det lokale dialogforum (vandløbsrådet) i forhold til revision af vandløbsregulativerne og
helhedsplanlægning for vandløbsoplande, er etableret. Det består af Anita Halbye,
Danske Vandløb; Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Orla Raae Olsen, Sjællandske
Familiebrug; Henrik Buhmann, GEFION; Peter Dalsgaard Rasmussen, Østdansk
Landboforening; Tommy Clausen og Christian Skotte, Danmarks Sportsfiskerforbund;
Kim Keldborg, Danmarks Naturfredningsforening; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet.
Understregning angiver, at de pågældende tillige er medlemmer af Miljørådet.
Der er afholdt et indledende møde. Der har været afholdt en besigtigelsestur (11. maj),
og der afholdes endnu en besigtigelsestur d. 17. maj.
”Tag temperaturen på friluftslivet”.
Kommunens administration har et forslag til hvordan arbejdet kan afsluttes.
Arbejdsgruppen indkaldes til et møde herom. Arbejdsgruppens medlemmer tilsendes
forslaget.

Peter Tillisch, Dansk Skovforening om løse hunde m.v.
Peter omtalte kampagnen ”Flink af Natur” – der handler om at holde hunden i snor.
Henrik Juel Hansen, Danmarks Jægerforbund spurgte til om man kan gøre noget særligt i
kommunen i forhold til hunde og katte, der færdes frit i naturen.
Der udspandt sig en snak om hundeskove – herunder om hvor mange hundeskove, der er i
kommunen?
VK har pt. kendskab til følgende hundeskove i kommunen:
Lokalt initiativ på kommunal ejendom:
Hundeskoven i Borre – Klintevej 344, 4791 Borre
Kommunale hundeskove:
Hundeskoven i Præstø – Rosagervej mellem 4Hgården og Åbildhøjparken.
Hundeskoven i Nyråd (tæt på Kirsebærparken) – Vintersbølle Overdrev, Nyråd, 4760
Vordingborg
Staten (Naturstyrelsen):
Hundeskov, fritløbsområde ved Avnø – Flyvervej, 4760 Vordingborg
Hundeskov Udby-Stege Skov – Tæt på Kobbelvej, 4780 Stege
Privat hundeskov:
Møns Camping – kun for gæsterne
PT omtalte problemstilling med ”mountainbikes”. De må kun køres på ”fast vej”, og der er
forskellige færdselsregler i private og offentlige skove.
PT nævnte vildtkameraer filmer / dokumenterer private, der færdes uden for stierne i private
skove.
Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening om Droneflyvning
Suppleret af Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening.
Problemer med flyvning med droner (og mindre fly) på Møns Klint. Har konsekvenser for de
ynglende vandrefalkes ynglesucces og ultimativt for at de voksne falkes overlevelse. De
skades, når de forsvare deres territorium.
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Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm nævnte, at der er skiltning og regler for droneflyvning
på klinten.
Henrik foreslog en bedre skiltning på statens arealer.
Martin nævnte, at kortgrundlaget fra Trafikstyrelsen i forhold til droneflyvning ikke er korrekt.
Der var desuden omtale af droneflyvning, flyvning og sejllads i natura2000 områderne.
Bjarne Nielsen, Friluftsrådet om pulje fra Friluftsrådet.
Friluftsrådet og Velux Fonden uddeler 1,5 millioner kroner i 2017 til aktive ældre i naturen.
Fristen for at søge er 1. juni 2017, og ansøgninger modtages via aktivafnatur.dk
Formålet er at fremme og understøtte ældres aktiviteter i Friluftsrådets 85
medlemsorganisationer inden for friluftsliv og naturbeskyttelse i Danmark. Der kan gives støtte
til ældres aktiviteter, der:
- Fremmer natur- og friluftsoplevelser og viden om naturen
- Skaber mere og bedre natur i Danmark
./. Til orientering vedlægges pressemeddelelse og flyer fra Friluftsrådet vedlægges referatet.
Ad.7) evt. og næste møde.
Miljørådets forårstur d. 29. maj 2017. Turen går til Hårbølleområdet på Møn. Indbydelse til
Miljørådet og Teknik og Miljøudvalget er udsendt.
Næste ordinære møde er d. 11. september 2017.
Venlig hilsen
Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:
•
•
•
•
•

Vordingborg Havn og Storstrømsbro – Torben Kelm Danielsens oplæg.
Rødlistede arter i Vordingborg Kommune – Carsten Horups oplæg.
Møn Biosfære – Annette Tenberg ´s oplæg.
Friluftsrådet – pressemeddelelse
Friluftsrådet – Flyer.
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