TÆTTERE PÅ DET GODE LIV
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NATUR OG MILJØ

VISION
Kommunens overordnede
natur- og miljøvision:
”Vordingborg Kommune har et smukt
kystlandskab og en mangfoldig natur, der
får kommunen til at fremstå som en smuk
forhave til den københavnske storby.
Vordingborg Kommune skal være en
grøn foregangskommune, der er kendt for
at værne om sin unikke natur, medvirke til
at øge naturarealernes størrelse og
kvalitet samt forene fremme af bæredygtig produktion med en righoldig natur
til gavn og glæde for borgeres og turisters
sundhed og rekreative muligheder. ”
Indsatsen sker med særlig fokus på disse
af FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling:

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Brug af pesticider på kommunale arealer
udfases for at medvirke til at sikre rent
drikkevand. Kommunen vil begrænse
brug og udledning af forurenende stoffer
til vandmiljøet.
MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Kommunen skal satse aktivt på at
fremme vedvarende energi og sikre
energieffektiv udnyttelse af private og
kommunale bygninger.
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
Kommunen sikrer en miljørigtig
produktion og fremmer en bæredygtig
brug af lokale råvarer. Kommunen vil
sikre en effektiv genanvendelse af vores
ressourcer og fremme af cirkulær
økonomi. Turismen skal udvikles

ansvarligt i respekt for natur og det lokale
miljø.
MÅL 13: KLIMAINDSATS
Både by, land og kyst skal sikres effektivt
mod effekterne af klimaforandringerne.
MÅL 14: LIVET I HAVET
Med landets længste kyst skal livet på og
i havet sikres gennem en bæredygtig
balance mellem en udbygning af borgere
og turisters mulighed for aktiviteter på
vandet og beskyttelsen af ynglesteder for
havets fisk, pattedyr og fugle.
MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Kommunens unikke natur og rige
biologiske mangfoldighed skal udvikles
og plejes og være et vigtigt aktiv i
tiltrækningen af nye borgere til
kommunen. Kommunen skal have en
bæredygtig balance mellem beskyttelsen
af værdifulde naturområder, hensynet til
fremme af borgernes og turisters
fritidsaktiviteter og naturerhvervenes
muligheder for udfoldelse.
MÅL 17: PARTNERSKAB FOR
HANDLING
Kommunen inddrager borgere, frivillige
og interesseorganisationer i bevarelsen
og udbygningen af adgangen til
kommunens mange kulturhistoriske,
naturhistoriske og miljømæssige
kvaliteter. Kommunen skal på natur- og
miljøområdet være kendt for at yde god
service i forhold til erhverv,
interesseorganisationer og borgere, og
for at fremme udviklingen af erhverv,
turisme og bosætning.
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POLITISKE MÅLSÆTNINGER

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Brugen af pesticider i kommunen
begrænses mest muligt og kommunes
brug af pesticider på egne arealer
udfases så vidt muligt.

Kommunen vil leve op til affaldsplanens
og de nationale mål om at øge
genanvendelsen af borgernes affald
markant.

Målet er, at udledninger af forurenende
stoffer fra alle husstande og
virksomheder til vandløb, søer og hav
begrænses for at sikre et godt vandmiljø.

Kommunen vil fremme genanvendelsen
af lokale ressourcer bl.a. gennem øget
lokal genanvendelse af jord fra bygge- og
anlægsprojekter.

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Kommunen vil efterleve målene i
kommunens strategiske energiplan fra
2016, og herunder målene i EU’s
borgmesterpagt for Klima og Energi og
klimakommuneaftalen med DN.

Gennem en helhedsorienteret
vandløbsplanlægning tilstræbes en
bæredygtig og klimasikret balance
mellem forbedring af vandkvaliteten og
behovet for afvanding.

Der skal i forlængelse heraf arbejdes for
at fremme vedvarende energi, og
kommunens bygninger skal løbende
energiforbedres.

Gennem en helhedsorienteret analyse af
oversvømmelsesrisiko skal der tilstræbes
en balance mellemønsket om
kystbeskyttelse og naturhensyn.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION

MÅL 14: LIVET I HAVET

Et hovedfokus i de kommende år er at
udvikle UNESCO Biosfære-området (Møn
og området omkring Bøgestrømmen)
med bevarelse af unik natur i nær
sammenhæng med udviklingen af
områdets turisme og bæredygtig
produktion baseret på lokale råvarer.
Kommunen vil aktivt arbejde for, at der
kommer mere natur i Vordingborg
Kommune, så den bliver mere robust og
bedre kan tåle en forøget turisme.

En forbedret vandkvalitet i vandløb og
søer skal sikre vandmiljøet i de indre
farvande.
Gennem initiativerne Blå eventyr og
Fishing Zealand skal der ske en
bæredygtig udbygning af borgere og
turisters mulighed for aktiviteter på
vandet, samtidigt med, at der sker en
tydelig beskyttelse af ynglestederne for
havets fisk, pattedyr og fugle.
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MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Kommunens righoldige natur og de
værdifulde landskaber skal styrkes
gennem etablering og pleje af levesteder
og korridorer med stort naturindhold.
Under hensyntagen til beskyttet natur
satses der på at udvikle den
naturorienterede turisme som f.eks.
Camøno og Dark Sky, der skaber en
sammenhæng mellem turisme,
naturoplevelser og et aktivt fritidsliv.

MÅL 17: PARTNERSKAB FOR
HANDLING
Den borgerrettede samskabelse skal
styrkes bl.a. ved at understøtte lokale
natur- og friluftsprojekter. Der er fokus på
at skabe borgerettede naturaktiviteter og
formidling, der med udgangspunkt i
kommunens kulturhistoriske og
naturmæssige kvaliteter medvirker til at
understøtte turisme, bosætning, læring og
livskvalitet.
Samarbejdet mellem virksomheder og
kommunen som natur- og
miljømyndighed styrkes gennem bl.a. en
effektiv og kort sagsbehandling, hvor
mulighederne for selvbetjeningsløsninger
og anden digitalisering udnyttes til at
træffe afgørelser hurtigt, koordineret og
kvalificeret.
Kommunen vil aktivt involvere frivillige og
interesseorganisationer i udviklingen af
kommunen på natur- og miljøområdet.
Ved planlægningen og udførelsen af
naturprojekter inddrages lodsejerne i
passende tid og via en god og konstruktiv
dialog.
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ØNSKET EFFEKT
MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
 En udfasning af pesticider på
kommunens arealer vil bidrage til at
sikre rent drikkevand.
 En indsats for rensning af
husspildevand i det åbne land vil
forbedre vandmiljøet.

særligt fokus på øget genanvendelse
af følgende materialer: papir, pap,
metal, plast, træ, bioaffald og glas.
 Der etableres lokale muligheder for
genanvendelse af jord, hvilket vil
minimere udgifter til og
miljøpåvirkninger fra jordtransport.

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Vordingborg Kommune skal:
 Reducere CO2-udledningen i
kommunen som geografisk område
med mere end 20% inden 2020 i
forhold til 2008.
 Dække forbruget af el- og varme i
kommunen med vedvarende energi i
2035.
 Reducere CO2-udledningen med 2%
om året, og en samlet reduktion i
forbruget på 30% i 2025 i forhold til
2008 for kommunen som virksomhed.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
 Kommunens image som en naturskøn
forhave til storbyen bliver markant
styrket gennem en fortsat udvikling af
Biosfære-området.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
 Nye regulativer for vandløb vil sikre en
samfundsøkonomisk optimal
vedligeholdelse, forebygge
oversvømmelser og sikre en bedre
opfyldelse af fastsatte natur-, miljø- og
klimamål.

MÅL 14: LIVET I HAVET
 Indsatsen for et forbedret vandmiljø vil
styrke havets mangfoldighed og
satsningen på Blå Eventyr og Fishing
Zealand vil bidrage til en markant
styrkelse af borgeres og turisters
muligheder for oplevelser på og i
havet.
 Kommunens aktive medlemskab af
KIMO sikrer en bedre beskyttelse af
hav- og kystområder.

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
 Med kommunens nye ordninger i 2018
for sortering af borgernes affald er
målet at genanvende 50% af dele af
husholdningsaffaldet i 2022, med

 Kommunens projekter på natur og
vandløbsområdet, vil sikre en mere
sammenhængende natur og en
forbedret naturtilstand og vandkvalitet
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og medvirke til at opfylde målene i
Natura 2000- og vandmiljøplanerne.
 Der vil ske en betydelig stigning i den
naturorienterede turisme gennem
udbygning af Camøno, Dark Sky og
andre naturturisme projekter.

 Erhvervslivets udviklingsmuligheder og
tilfredshed med kommunens
sagsbehandling vil være stigende
gennem en effektiv og
serviceorienteret
myndighedsbehandling af miljø- og
plansager, som overholder de fastsatte
miljø, natur- og servicemål.

MÅL 17: PARTNERSKAB FOR
HANDLING
 I samarbejde med lokalrådene og
Miljørådet vil der blive iværksat en
række borgerrettede naturaktiviteter,
der fremmer borgernes livskvalitet og
styrke bosætning.
 Samskabelsen vil styrkes gennem
fremme af bynære naturplejeaktiviteter,
der involverer borgerne i pasning af
græssende dyr.

Kommunalbestyrelsen den 23. august 2018
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