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Referat af mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 11.september
2017
Deltagere: Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Finn Jørgensen, Dansk Landbrug; Tommy
Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund; Ivan
Ingemansen, Danmarks Naturfredningsforening; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Jan Nielsen,
Dansk Kano og Kajakforbund; Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Jonas Christensen,
Museerne Sydøstdanmark, Rolf Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Desuden deltog Karsten Kolle, Vordingborg Kommune i dagsordenens pkt. 4
Afbud: Thomas Christfort (formand) og Carsten Olsen (næstformand), Vordingborg Kommune,
Torben Hviid, Naturstyrelsen – Storstrøm samt Martin Vestergaard, Danmarks
Naturfredningsforening (suppleant deltog i mødet).
I fravær af formand og næstformand var Rolf Hoelgaard ordstyrer.

Referat:

Uagtet at der af praktiske årsager blev byttet om på dagsordenspunkter, så refereres der i
overensstemmelse med den udsendte dagsorden.
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 15. maj 2017. Godkendt.
Ad. 3) Om Vordingborg Kommunes arbejde i forhold til spildevandsrensning.
Orientering v/ Rolf Hoelgaard, Vordingborg Kommune.
Baggrund: Teknik og Miljøudvalget (TMU) / Kommunalbestyrelsen behandler ændring af
spildevandsplanen p.b.a. ændringer i renseklasser, (nyt) administrationsgrundlag for
spildevandsrensning i det åbne land samt en redegørelse for Vordingborg Kommunes
spildevandsindsats.
Rolf Hoelgaard fortalte om problemstillingerne og refererede beslutningerne fra møde i Teknik
og Miljøudvalget d. 6. september 2017.
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a) Tillæg II til spildevandsplan 2013 – 2024.
Forudsætningerne for spildevandsplanen ændres i takt med, at der sker ændringer i
kravene til spildevandsrensning som følge af vandplanerne / vandområdeplanerne. Det
har bl.a. bevirket, at der er områder, hvor kravene til renseklasser er ændrede.
Ændringerne betyder at:
 74 ejendomme udgår. Ejendommene er alle beliggende på Vest Møn (renseklasse
SO)
 8 ejendomme kommer til. Ejendommene er beliggende omkring Lundby Torpvej.
Disse ejedomme har tidligere haft renseklasse, som så er fjernet og nu er kommet
igen (renseklasse SO)
 To områder ændres fra renseklasse OP til SO.
 En del datafejl fjernes i det nye kort. Ingen ejendomme påvirkes.
Desuden omfatter tillægget spildevandsløsninger i det vestlige Masnedsund
(Vordingborg).
TMU besluttede, at sende tillægget i høring i 8 uger.
(Referentens tilføjelse) Hvad betyder renseklasse betegnelserne:
O = Reduktion af organisk stof
SO = Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
P = Reduktion af fosfor
Disse kan kombineres. Eks. OP.
b) Vordingborg Kommunes spildevandsindsatser.
Vordingborg Kommune(VK) har fået en henvendelse fra Miljøstyrelsen vedrørende
kommunens gennemførelse af spildevandsindsatser i vandplanerne 2009-2015.
Indsatskravet i vandplanen var 782 ejendomme. Spildevandsindsatsen for planperioden
2009-2015 skulle være gennemført senest 30. oktober 2016.
VK bliver bedt om, at kvalificere tallene og supplere med opdateret viden. VK anmodes
desuden om, at redegøre for, om der er indsatser, der ikke er gennemført og i givet fald
redegøre for årsagen og det forventede tidspunkt for indsatsens gennemførsel.
VK har meddelt 181 påbud, 77 af disse påbud er sat i bero i 2014. Desuden er der i
perioden 2011- 2015 gennemført 663 kloakeringer af ejendomme i det åbne land
(opgjort i 2015).
Administrationen vurderer, at yderligere ca. 1350 ejendomme skal have påbud, og 77
påbud skal genoptages.
Teknik og Miljøudvalget besluttede, at det skal påvises, at spildevand påvirker
tilstanden i kommunens vandløb førend påbud om forbedret spildevandsrensning
genoptages.
c) Administrationsgrundlag for spildevandsrensning i det åbne land.
Administrationsgrundlaget skal anvendes i forbindelse med det fremtidige arbejde med
gennemførelsen af indsatsen med at forbedrede spildevandsrensning i det åbne land.
Formålet med administrationsgrundlaget er bl.a. at der skabes konsensus og åbenhed
omkring administrationens behandling af sager om forbedret spildevandsrensning i det
åbne land.
Teknik og Miljøudvalget ønsker nogle ændringer tilføjelser til administrationsgrundaget i
forhold til påvisning af spildevands påvirkningen af de enkelte vandløb på baggrund af
konkrete målinger i vandløbene. Der skal derfor ske en ny forelæggelse for udvalget.
For mere detaljeret gennemgang af problemstillinger og yderligere oplysninger henvises
til mødepunkterne 18, 19 og 20 i referatet fra mødet i Teknik og Miljøudvalget d. 6.
september 2017. Kan læses på kommunens hjemmeside.
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Link til mødereferatet.
http://polweb.vordingborg.dk/open/Teknik-%20og%20Miljøudvalget%20(Åben)/2017/06-092017/Referat%20(Åben)/06-09-2017%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
Kommentarer / bemærkninger til emnet.
Finn Jørgensen, DL fortalte om en positiv dialog med Miljøstyrelsen i forhold til målinger og
indsatser i Stege Nor, herunder flytning af målepunkter og opsætning af måleudstyr (primært til
Q/h målinger), der kan kvalificere målingerne af miljøtilstanden.
Ad. 4) Regnvandsløsninger i by vækstområde (Antoniehøjen, Præstø).
Oplæg v/ Karsten Kolle, Vordingborg Kommune
Der er planlagt et nyt byområde i Præstø by. Det er hensigten at finde lokale løsninger i forhold
til regnvand (LAR), bl.a. for at undgå at belaste Tubæk Å afstrømningsmæssigt. Karsten fortalte
om hvordan byggeriet fordeles på område, hvordan vandet ledes væk fra arealerne (veje og
grønne kanaler) og hvor vandet fra de enkelte delområder tænkes ”parkeret”. Der er regnet på /
illustreret vandafledning som følge af 5 års nedbørshændelser og 100 års hændelser (skybrud).
./. Karstens oplæg er vedlagt som bilag.
Der var opklarende spørgsmål i forhold til byggemodning. Arealerne tænkes solgt i 3 dele og
byggemodning foretaget af køberen til de enkelte arealer.
Ad. 5) Gensidig orientering.
Bjarne Nielsen, Friluftsrådet.
Fortalte at ”udlodningsmidlerne” er blevet færre. Der er ikke en strategi på plads i forhold til,
hvordan midlerne skal tildeles – f.eks. større / mindre projekter.
Arbejder med problemstillinger i forhold til adgangen strande (skilte o.a.) og affald i småhavne.
Ny pulje til naturformidling (4 mio. kr.). Kontakt Bjarne hvis I har forslag, spørgsmål el. lign.
./. Vedlagt nyhed fra Friluftsrådet om pulje om bevægelse i naturen.
Finn Jørgensen, Dansk Landbrug
4. oktober temamøde om fremtidens landbrug i Møn Biosfæreområde.
Omtalte problemstilling med vejskilte og grene (ud over vejene) i forhold til færdsel med store
landbrugsmaskiner.
Ivan Ingemansen, Danmarks Naturfredningsforening.
Omtalte arbejde med ide om vand i Borre Mose.
Fortalte om 7 – 8 mere stationære Traner i Busemarke Mose. Spurgte til naturplan for
kommunen (referentens tilføjelse – bliver del af kommuneplan – se orienteringen om Det
Grønne Danmarkskort og Naturråd) og spurgte til status for grusgravningsansøgninger ved
Bårse.
Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund.
Miljøministeren vil give mulighed for udsætning af flere fasaner mod varige biotopsforbedringer.
Læs detaljerne i den vedlagte nyhed fra DJ´s hjemmeside.
./. Vedhæftet nyhed fra Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.
Spurgte til status for administrationen af det kommunale areal ved Bårsesøerne. Herunder
nævns ønske om hundetræningsareal.
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Svar: Der arbejdes i administrationen på et forslag om områdets fremtidige status, anvendelse
og forvaltning, herunder inddragelse af lokale ønsker. Forslaget skal forelægges politisk.
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening.
Nævnte at jetski er et problem (forstyrrelse af fugleliv) i Bårsesøerne – men mente, at arealet
kunne anvendes til rekreative tiltag – fugelivet vigtigere på andre lokaliteter.
Kitesurfere er et problem ved Dybsø Fjord. (Næstved Kommune?).
Ny tanker om genindførelse af jagt med falke er mod DOF´s natursyn. Reder er udsatte i
forhold til redeplyndringer, ungerne kan sælges til falkonerer – særdeles værdifulde i
Mellemøsten. Denne tendens kan måske stige ved genindførelse af falkejagt. Ca. 15
vandrefalkepar i DK, heraf ca. halvdelen i VK. Kun få unger i år – i VK 2 unger på vingerne.
Henrik nævnte desuden, at der forholdsmæssigt er få Duehøge i områdets kommuner, i forhold
til hvad der burde være. Atlasprojekt kan forventeligt opdatere viden herom.
Peter Tillisch, Dansk Skovforening.
Omtalte EU-regler (”rundt træ” må ikke bruges til flis), der kan modarbejde målsætninger om
halvering af brugen af fossilt brændsel (2030 og 2050 – mål).
Mindre skove (under 5 ha?) anses skattemæssigt for at være hobbyskove - og anerkendes
derfor ikke som ”erhvervsskove”.
Jonas Christensen, Museerne Sydøstdanmark
Fortalte at borgcenterets vikingeudstilling har været en succes. Omtalte arbejdet med
borgringen (”trælleborgen”) ved Køge.
Jan Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund
Har fra Kultur og Fritid fået kajakpolomål til 3 havne. Nu skal de opsættes.
Fra Vordingborg Kommune:
Orientering om drikkevandskvalitet – Rolf Hoelgaard.
Fund af desphenyl-chloridazon (dc) har medført lukning af vandværker i bl.a. Odense.
Pesticidet har bl.a. været brugt til sprøjtning af roer – så problemstillingen kunne være relevant
for VK. Pesticidet og to nedbrydningsprodukter er problematiske.
D. 31. august besluttede Miljøstyrelsen, at dette pesticid og dets to nedbrydningsprodukter
fremover skal indgå i listen af pesticider til regelmæssig kontrol.
I VK har 10 vandværker fået taget prøver. Der foreligger resultater fra 20 af prøverne. Indtil
videre har der været fund af dc i en prøve – under grænseværdi
Hvis alle vandværker i kommunen skal lave analyser, taler vi om udgifter i størrelsesordenen
300.000 kr.
Der er krav om, at danske grundvand skal være fri for pesticider. Grænseværdierne fastsættes
ud fra analysemetodernes detektionsgrænser ikke i forhold til tålegrænser.
Problemets omfang er p.t. lille i VK, da vi drikker ”gammelt vand”, og grundvandet generelt er
godt beskyttet af et tykt lerlag.
Hvorvidt der skal kræves analyser fra alle vandværkerne forelægges til politisk beslutning.
(Referentens tilføjelse) Opdateret information i forhold til fund af dc (ny viden siden
Miljørådsmødet).
En række vandværker har på eget initiativ taget analyser:
Der er pr. 13/9-2017 indkommet følgende analyser:
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2 fra vandværker, heraf 1 med fund under grænseværdien. 24 fra boringer, heraf 3 med fund
under grænseværdien og 1 over grænseværdien. Den boring, der er over grænseværdien
tages ud af drift.
Orientering om vandrådsarbejdet – Paul Debois
Flere af Miljørådets medlemmer er tillige medlem af de to vandråd som VK er del af
(Smålandsfarvandet og Østersøen) og/eller med i det lokale vandråd for VK. VK er som
bekendt sekretariat for Vandrådet for Østersøen.
De to hovedvandopland vandråd har holdt møder d. 13. juni, 28. august og skal holde
afsluttende møde d. 3. oktober. Opgave 1 (de små vandløb) har været drøftet på møderne 13.
juni og 28. august. Opgave 2 og 3 (kunstige og stærkt modificerede vandløb samt evt.
stillingtagen til overførte indsatser fra vandplan 1) startede på mødet d. 28. august og afsluttes
d. 3. oktober.
Det lokale vandråd kommer med oplæg til hovedvandoplandenes vandråd og holder derfor
møder i perioderne mellem møderne i hovedvandoplandene.
Det lokale vandråd har holdt møder om opgave 1 i d. 29. juni og 14. august. Opgave 2 møder
7. september og 18. september (reservemøde 27. september).
Det samlede materiale skal efter politisk behandling afleveres til Miljøministeren
v/Miljøstyrelsen d. 31/12 – 2017.
Bjarne Nielsen, Friluftsrådet udtrykte ros for arbejdet i vandrådene.
Der kan ses dagsordener, referater, materialer mv. fra møderne i hovedvandoplandenes
vandråd på sekretariatskommunernes (Vordingborg og Næstved) hjemmesider. Desuden
materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Link til materialer om Vandrådet for Østersøen (VK ´s – hjemmeside)
http://vordingborg.dk/borger/miljoe-og-natur/vandloeb-og-soeer/vandomraadeplaner/
Vandløbsregulativer og vandløbsråd. Der er i vid udstrækning tale om samme personkreds,
som arbejdet har være underdrejet i ferieperioden bl.a. som følge af vandrådsarbejdet.
Orientering om Naturråd. – Paul Debois
d. 10. august trådte ”bekendtgørelse om etablering af Naturråd” i kraft. Opgaven og geografien
er en anden – men selve rådets sammensætning og virke er opbygget efter samme skabelon
som vandrådene. Naturrådet skal lave sit arbejde i første halvår af 2018. (15. januar – 15. juli).
Der blev omdelt et infopapir med nøgleinformationer om Naturrådene herunder om tidshorisont
for opgaven.
./. Infopapiret, med links til hvor der kan indhentes mere information, er vedlagt referatet.
Der blev spurgt til mulighed for at lave kommunalt forankrede råd der på samme vis som i
vandrådene kan sammenspille med ”det store” naturråd. Det fremgår ikke af materialet, at der
er denne mulighed – men det kan man vel aftale (?).
Det blev aftalt, at Miljørådet evt. kunne have denne lokale rolle i VK.
Det er kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen og materialet skal jfr.
planlovens § 11a indgå som del af kommuneplanen.
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Ny affaldsordninger – Rolf Hoelgaard.
Der har tidligere på Miljørådsmødet været orienteret om affaldsplanen. De ny beholdere der
kan opdele affaldet i 4 fraktioner (2 beholdere hver med 2 rum) skal omdeles. Det ny system
med henteordninger for papir/pap, glas/metal/hård plast, bioaffald og restaffald starter 1.
oktober 2018. Inden da skal der omdeles affaldsbeholdere til 25.000 husstande.
Opgaven har været i udbud.
Biosfære Møn – Paul Debois
d. 14. juni 2017 blev Møn Biosfæreområde optaget som sådant af UNESCO. Det første
biosfæreområde i DK.
Der er udarbejdet en udviklings- og handleplan for Møn Biosfæreområde.
Der er sat gang i en række initiativer. Bl.a. afholdes et møde om fremtidens landbrug i Møn
Biosfæreområde d. 4. oktober.
Verdens biosfæreområder er opdelt geografisk. DK er del af ”NORD MAB”, der omfatter
landene omkring Nordpolen. Næste møde i NORD MAB afholdes 16 – 18 oktober på Møn.
Der kan læses en masse mere om Biosfære Møn og tilknyttede aktiviteter på kommunens
hjemmeside.
Høring af budgetforslag 2018 – Rolf Hoelgaard
Rolf rundsendte mail om høring om budgetforslag 2018 til Miljørådets medlemmer d. 8/9 2017.
Heri er der anvisninger og links til hvordan man tilgår budgetmaterialet. Høringsfrist 20.
september.
Der henvises i øvrigt til mailen.
Der var en kort orientering og dialog om betydningen heraf for kommunens natur og
miljøindsatser.
Ad. 6) Evt. og næste møde.
Miljørådets ekskursion d. 25. september 2017 kl. 15.30 – 19.30.
Turen går til Rosenfeldt Gods, hvor Peter Tillisch har tilbudt at fortælle om godsets historie,
drift, natur o.m.a. Program følger.
Næste møde i Miljørådet d. 6. november 2017 kl. 17 – 19.30.
På dagsordenen:
 Formand Thomas Christfort og næstformand Carsten Olsen takker af.
 Rapport om Miljørådets virke 2014 – 2017 med bidrag fra medlemsorganisationerne.
 Tag temperaturen på Friluftslivet – afsluttes
 Opfølgning på bl.a. vandråd, vandløbsråd og tilsvarende aktuelle emner.
Venlig hilsen
Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:
•
•
•
•
•

Oplæg fra Karsten Kolle, Vordingborg Kommune om regnvandsløsninger Antoniehøjen, Præstø.
Om udsætning af fasaner – nyhed fra Danmarks Jægerforbunds hjemmeside
Ny pulje fra Friluftsrådet
Brev til vandråd fra Esben Lunde Larsen, Miljø- og Fødevareminister.
Om lokale naturråd – oversigtsskrift v/ Paul Debois, Vordingborg Kommune.
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