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GULDBORGSUND KOMMUNE 

KOMMUNEPLAN 2019 - 2031 

 

Referat  

Fællesmøde Grønt Råd, TME og ØK – 28. marts 2019  

 

Velkomst ved John Brædder. Ambitiøst forslag til kommuneplan 2019 (kp2019) med fokus på at skabe 

planlægning for nye arbejdspladser, uddannelsespladser og bosætning, men også med hensyn til miljø og 

natur. I dag er vi blevet interviewet til magasinet Danske Kommuner om en anderledes og ambitiøs 

høringsproces for kp2019. Det skaber politisk ejerskab og borger ejerskab til kp 2019 og jeg håber at der 

også er ejerskab hos Grønt Råd til forslag til kp2019 

 

Elly Andersen - Naturstyrelsen: Glade for samarbejdet med Guldborgsund Kommune (GBSK). Staten har 

arealerne, GBSK har aktiviteterne. Undrer sig over udlæg af erhvervsområde i 

hundeskov/fredskov/natura2000 område. Hvorfor er Naturstyrelsen ikke inviteret ind til dialog om dette? 

Vi har masser af eksempler på godt samarbejde, bl.a. Bangsebro, Bøtø, Virket Hus. Den 5.maj indvier de nyt 

naturområde ved Maribosøerne. Benyttelse kontra beskyttelse er en konstant konflikt på statens arealer, 

derfor udlægger Naturstyrelsen stilleområder som friholdes fra støjende fritidsaktiviteter. 

Svar fra John Brædder (JB): I har ikke været hørt før nu, men kp2019 er i høring så derfor hører vi nu jeres 

synspunkter. Hundeskov har skabt meget debat, da den benyttes af mange. Tanken er at vi med grønne 

kiler kan bidrage til at indkørslen til byen er attraktiv, hvor der både er plads til natur og attraktive 

virksomheder. Opgradering af E55 vil medføre at der muligvis sker et større indgreb i skoven, det må vi 

afvente og se nærmere. Men tak for input. 

 

Flemming Stenild – Danmarks Naturfredningsforening: Hvor er naturrådets anbefalinger i retningslinjerne 

for kp2019. Man kunne godt tydeliggøre i en retningslinje at Grønt Danmarkskort kommer med senere i et 

kommuneplantillæg.  

Svar fra Frederik Cordes: I kp2019 er der skrevet nogle ting ind på baggrund af processen med 

Naturrådene – hvoraf der er en del personsammenfald med Grønt Råd, men der har ikke været tid til at 
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udarbejde egentlige udpegninger, derfor indgår det ikke som en retningslinje. Det vil komme i et 

kommuneplantillæg eller alternativt først komme med i næste kommuneplan. 

 

René Christensen – DOF: I siger at kp2019 er ambitiøs men det gælder ikke for naturområder. Gedser 

energi ø ligger midt på fugletrækruter, så det vidner om nedgradering af naturhensyn. Vi har behov for 

større sammenhængende områder. 

Svar fra JB: Dine input er noteret, men vi vil gerne måles på vores handlinger frem for på vores strategier. 

I samarbejde med Naturstyrelsen og Den Danske Naturfond er vi meget ambitiøse på naturens vegne i 

Bøtø og Horreby Lyng og arbejder med større naturområder i andre sammenhænge uden for kp2019 regi. 

I al beskedenhed gør vi meget for naturen. 

Søren Bonde: Knap en sjettedel af vores samlede areal er lagt ud til skovrejsning, hvilket vidner om en 

ambitiøs planlægning for naturen i vores område. 

 

John Knudsen - Friluftsrådet: Spændende at være med i arbejdet i Grønt Råd. Skal vi lave et Grønt 

Danmarkskort er det fint at have nogle udpegninger på kort men hvornår afsættes der penge til 

skovrejsning og anden natur? Vi har en dejlig kystlinje og ærgerligt med udlæg til boliger helt ud til kysten 

ved Ny Pandebjerg. 

Svar fra JB: Vi har mange km kystlinje og fastholder hovedparten fri for bebyggelse. Vi mener stadig at vi 

godt kan udlægge arealer i tilknytning til byen uden at det ødelægger vores samlede kystområder. Vi er 

meget opmærksomme på vores kyster og den offentlige stiforbindelse langs kyststrækningen ved Ny 

Pandebjerg skal vi gøre alt for at passe på. 

 

Christian Clausen – Danmarks Jægerforbund: Vi skriver for lidt i kp2019 når vi siger at udviklingen skal ske 

under hensyntagen til naturen. Vi bør være mere ambitiøse når vi planlægger for nye arealer og evt. 

udarbejde miljøvurderinger i flere tilfælde end i dag. 

Svar fra JB: Når vi laver landvinding til nye øer, skal der laves miljøvurdering da der er væsentlige 

miljømæssige hensyn. Det er en del af lovgivningen, så det er ikke noget vi springer over. Vi vil da 

overveje om vi i nogle af afsnittene i kp2019 skal tydeliggøre i teksten at der selvfølgelig skal laves 

miljøvurdering. 

 

Jens Tudvad - Dansk Sportsfiskerforbund: Sælerne forsvinder fra vores område, da fiskene er væk. Vi bruger 

tid på lystfiskeri for at nyde naturen og helhedsoplevelsen, men så kommer der bord/bænke, nye stier mv. 

som trækker flere mennesker til kysten. Det fokus GBSK har på øget tilgængelighed i naturen er ikke 

hensigtsmæssigt, da vi også har behov for uforstyrrede områder. Nogle af de penge I bruger på 

tilgængelighed kunne med fordel bruges på naturpleje/nye naturområder. 

Svar fra JB:  Interessant kommentar. Der hvor potentialerne er størst for at få flere mennesker ud i 

naturen skal vi skabe nogle attraktive forhold for de besøgende. Men det sker kun på relativt få 
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kyststrækninger og på langt største del af kyststrækningerne er den uforstyrrede oplevelse i naturen 

fortsat til stede. 

 

John Nielsen – Dansk Landbrug Sydhavsøerne: Vi er ikke altid enige men vi får os talt frem til nogle fælles 

beslutninger. Vi kommer også til at skulle arbejde med bioøkonomisk satsning og afsætning af produkter. 

Klimatilpasning er en fælles opgave vi skal have løst. I får ros for at have fokus på at udlægge et nyt 

biogasanlæg ved Nr. Alslev.  

 

Lars Wilhjelm – Dansk Skovforening: I skal have ros for, at I har lyttet til Grønt Råd, om at kommunen skulle 

have skuffeprojekter klar til at realisere når tiden og pengene er til det. Administrationen har skaffet 

yderligere finansiering fra eksterne fonde mv. hvilket skyldes en stor indsats. Skal vi i mål med Grønt 

Danmarkskort, er det vigtigt at få et opdateret udpegningsgrundlag. De tidligere udpegninger er forældede 

og tilbage fra amtets tid. Det koster penge at foretage en udpegning og derfor vigtig at der afsættes de 

økonomiske ressourcer der skal til for at udarbejde kortmaterialet. 

Svar fra JB:  Tak for rosen, det er noteret og rigtigt at det er et stort arbejde der ligger til grund for at 

have opnået den eksterne finansiering. Kan forstå at I er enige om Grønt Danmarkskort. Vi skal 

selvfølgelig nok kigge på hvilken ressource det kræver at sikre et ordentligt udpegningsgrundlag. 

 

Ole Bronné: Vigtig at finde en balance mht. adgang til naturen, for nogle gange har naturen bedst af at 

være i fred på bestemte tidspunkter. 

Peter Bring-Larsen: God dialog vi havde i Virkethus i forbindelse med aflevering af Naturrådenes 

anbefalinger til Lolland og Guldborgsund kommuner, for vigtigt at vi får talt sammen.  

Søren Bonde: Gedser Energi-ø skal etableres med opfyld fra Storstrømsbroen, og have et anlæg til 

behandling af havneslam, der kan fjerne tungmetaller fra havnesediment. Klimatilpasningsplan er et større 

projekt som vi laver efter at kommuneplanen er vedtaget. 

John Brædder: Det er et paradoks at vi får klappet forurenet havnesediment i Langelandsbæltet hvis vi i 

stedet kunne gøre det under kontrollerede forhold på Gedser Energi-ø forhindre forurening af havmiljøet. 

 

Skovrejsning omkring vandboringer:  

Fælles plenum drøftelse af hvordan vi håndterer dette og enighed om at det er relevant at arbejde videre 

med. Jordfordeling benyttes også som et vigtigt værktøj til planlægning som også kan benyttes i forbindelse 

med beskyttelse af grundvand, etablering af sammenhængende naturområder mv. 

 

 


