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1. Velkomst
2. Orientering om proces for Grønt Danmarkskort.

I forbindelse med kommuneplanforslagets høringsperiode, har kommunen 
været i dialog med Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. I denne dialog er 
der stillet krav til kommunen om, at der senest 1. juni 2020 er udarbejdet 
forslag til kommuneplantillæg i forhold til udpegningerne til Grønt Dan-
markskort.
Der er derfor lavet følgende procesplan:
Aug-okt: 
- Screening ud fra naturrådets anbefalinger ift. hvor der potentielt ville 

kunne udpeges områder til Grønt Danmarkskort. 
- I denne periode indsamles så vidt muligt de data, som vi ikke har til 

rådighed i eksisterende databaser. 
- Der skal ligeledes foregå en dialog med Lolland Kommune ift. at sikre 

sammenhæng over kommunegrænsen 

Nov-dec:
- Borgermøde med berørte lodsejere og andre lodsejer, som formodes 

at være relevante at inddrage (Dem, der ejer arealer inden for lavbun-
darealer, men som ikke indgår i arealer, der er screenet til potentielt 
at blive udpeget til Grønt Danmarkskort. Det kan også være ud fra an-
dre parametre).

Jan-maj: 
- Udarbejdelse af udpegninger og redegørelse til kommuneplantillæg, 

som sendes i høring senest 1. juni 2020.

 
Projekt om case med Lolland Kommune bliver pga. tidspres derfor ikke til 
noget.
Fra medlemmernes side blev det pointeret, at det er vigtigt med lodse-
jer/borger-dialog i processen.
Det blev nævnt, at boringsnære beskyttelsesområder og jordfordeling lige-
ledes er vigtige emner at have med i processen.
Grønt Råd vil gerne inddrages noget mere i processen, dvs. indkaldes til 
ekstra møder herom. Administrationen vil gerne benytte sig af dette til-
bud.

3. Drøftelse om biodiversitet



SIDE 2/3 Der er allerede i landbruget arbejdet med formidling af, hvad landbruget 
kan gøre for at forbedre forholdene for fx bier, viber etc. Derudover blev 
nævnt at der er arbejdet med forholdene for agerhøns.
Det blev nævnt, at der mangler viden om bl.a. dyrelivet i vandløbene, 
men også generelt om, viden om hvor vi har arter og naturtyper, og hvad 
vi kan gøre for at forbedre biodiversiteten. Derudover er det vigtigt, at når 
man starter et projekt, skal man have undersøgt forholdene inden, sådan 
at man har en baseline og man efterfølgende kan se effekterne af et pro-
jekt.
Det skal prioriteres, for hvilke arter og naturtyper forholdene skal for bed-
res.
Det blev nævnt, at antallet af insekter er gået voldsomt ned de senere år, 
og derfor foreslås det, at det er her man sætter ind først. Fx i form af re-
ducering i slåningen af vejrabatter, grønne kommunale- og erhvervsarea-
ler. Der kunne stilles krav om grønne tage med plantesammensætning til 
gavn for insekter.
Der blev foreslået, at når nu man har fået udpeget de 10 vigtigste botani-
ske lokaliteter i kommunen, at man ligeledes gjorde det for fugle, som-
merfugle, insekter, padder, fisk etc.?
Det blev også foreslået at arbejde med strandenge, øer og holme, da de 
sjældent har en dyrkningsmæssig værdi og derved kunne være nemme at 
starte med.
Udfordringen med enkeltprojekter er, at de ikke batter i det store billede, 
selvom at et enkelt projekt kan være bedre end ingenting. Enkeltprojekter 
kan for både enkelte arter og enkelte naturtyper være særdeles vigtige og 
i forbindelse med hinanden have stor gavnlig effekt. 
Udfordringen kan derudover være, at der ikke er kommunal økonomi til 
mange projekter, selvom der er politisk opbakning.  

4. Økonomi, budgetlægning og kommunal virkelighed
Til de kommunale budgetforhandlinger har naturafdelingen ønsket en pulje 
til projekter på årligt 2,5 mio. kr i perioden 2020-2023. Dette er ikke fær-
digbehandlet politisk.
I det eksisterende driftsbudget har naturafdelingen 1,225 mio kr., hvoraf
- 750.000 kr. går til kommunal drift
- 75.000 kr. til Bøtøskoven
- 50.000 kr. til Virkethus
Der er således et restbeløb på 330.000 kr.

Det er svært at prioritere projekter etc. Det giver mere mening at søge 
eksterne midler.

Grønt råds medlemmer mener, at det det giver mest mening, at admini-
strationen træffer beslutning om, hvilke projekter mv. der skal prioriteres 
ift. restbeløbet i budget.

Fra administrationens side vil man tage budgettet op i Grønt Råd en gang 
årligt.

5. Evt.
Der blev stillet spørgsmål til, hvor kommunen planter skov.
Der er ønske om at plante skov i forbindelse med BaneDK krav om erstat-
ningsskove. Der er planlagt skovrejsning nord for Trættevejen mod Tings-
ted. 

Der blev orienteret om, at man pga. besparelseshensyn i Vordingborg 
Kommune ønsker af nedlægget kommunens miljøråd

Virkemiddelkatalog for natur er sendt på mail, men kan også ses her: htt-
ps://www.dn.dk/media/45012/virkemiddelkatalog_8-marts.pdf

https://www.dn.dk/media/45012/virkemiddelkatalog_8-marts.pdf
https://www.dn.dk/media/45012/virkemiddelkatalog_8-marts.pdf
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Næste møde i Grønt Råd er d. 29/8, hvor der er planlagt tur.


