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Deltagere: 

 

Michael Løvendal Kruse (DN) 

Jane Christoffersen (DN) 

Poul Madsen (Østsjællands Biavlerforening) 

Charlotte Frandsen (Rideruter på Stevns) 

Sofie Wedel Nielsen (Rideruter på Stevns) 

Inge Ambus (Tryggevælde Ådals Bevarelse og Friluftsrådet) 

Birgit Smedegaard Olesen (Klima- og Energigruppen Stevns) 

Anita Pedersen (Højerup Borgerforening) – deltog ved punkt 8. 

 

Fra Kommunalbestyrelsen: 

Flemming Petersen (V) 

Jørgen Larsen (N) 

Line Krogh Lay (B)  

Dorthe Winberg (C) 

 

Fra forvaltningen: 

Birgitte J.T.K. Nielsen 

Berith Burkandt 

Lise Fogh 

Louise Villumsen 
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Berith byder velkommen og gennemgår dagsorden og program.  

 

Dagsordenspunkt 1: Vallø og allétræer (Henrik Hedegård) 

Afbud – Punktet skydes 

 

Dagsordenspunkt 2: DK 2020 (Lise Fogh) 

Stevns Kommune besluttede efteråret 2021 at indgå i det landsdækkende 

DK-2020 projekt, hvor stort set alle landets kommuner laver klimaplaner, 

der skal bygge på en langsigtet vision om, at kommune er klimaneutral og 

klimarobust i 2050, og som skal opsætte delmål og beskrive tiltag herfor.  

 

Klimaplanen skal leve op til det internationale klima-bynetværk C40’s stan-

dard for klimaplanlægning, og adressere de væsentligste udledninger af 

drivhusgasser inden for Stevns Kommunes geografi. Det fremgår af Klima- 

og energiregnskabet for 2019, at de væsentligste udledninger stammer fra 

hhv. energi-, transport- og landbrugssektoren. Stevns Kommune som virk-

somhed står for 2 % af den samlede udledning af drivhusgasser fra kom-

munens geografi. 

 

Stevns Kommune er blandt den sidste tredjedel af landets kommuner, som 

er undervejs og skal være færdig sommeren 2023. Derfor ligger der mange 

erfaringer fra de kommuner, der er længere end Stevns, som vi kan trække 

på. I løbet af efteråret kvalificerer administrationen, i dialog med relevante 

aktører, de omkring 30 tiltag ved reduktion af drivhusgasser, som pt. tæn-

kes at skulle indgå i klimaplanen, og som kommunalbestyrelsen drøftede 

før sommerferien. Tiltagene er grupperet inden for hovedemnerne: Energi-

produktion til nettet, Energiforbrug i bygninger, Transport, Landbrug og 

skovbrug, Bæredygtigt forbrug, Kommunen som virksomhed samt Foran-

kring og involvering. Herudover vil der evt. i en særskilt plan komme en be-

skrivelse status, mål og indsatser ift. klimasikring (ekstreme vejrhændelser 

mv.) 

 

Den kommende Dk2020-klimaplan skal revideres mindst hvert 5. år (hvert 

4. år er også en mulighed), hvor der også skal føles op på, hvordan det går 

med den samlede udledning af drivhusgasser.   

 

Grønt Råd drøftede og kommenterede på forskellige tiltag og muligheder 

vedr. bl.a. planlægning for vind- og solenergi til nettet, biogasproduktion, 

tørvejorde, muligheder for at involvere borgerne og landsbyer, kommunale 

signaturprojekter samt ålegræs til CO2-fangst ifm. indsatser for kystbeskyt-

telser   

https://stevns.dk/service-and-selvbetjening/natur-and-miljoe/klimaregnskab
https://stevns.dk/service-and-selvbetjening/natur-and-miljoe/klimaregnskab
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Lise Fogh fortalte herefter om forvaltningens arbejde med varmeplanlæg-

ning, hvor Regeringen har indgået en aftale med KL om at kommunerne in-

den årets udgang skal lave en varmeplan og oplyse alle bygningsejere, der 

bruger naturgas eller olie til opvarmning, om de kan forvente, at der kom-

mer fjernvarme i deres område.  

 

Forvaltningen har fået lavet en indledende screening af kommunen, for at 

se hvor der kan være potentiale for fjernvarme (forstået som lokale fælles 

løsninger i den enkelte by). Screeningen udpegede tre af de fire udviklings-

byer som værende de mest oplagte, når der tages udgangspunkt i en sim-

pel løsning med en stor varmepumpe og en elkedel til spids- og reserve-

last.  Der er flere steps og flere ting der skal undersøges og afklares fx om 

hvad der vil være de bedste konkrete løsninger i de enkelte byer, hvor an-

dre/yderligere varmekilder kan være relevante, og hvor mulig placering af 

anlæg og mange andre spørgsmål skal afklares, før vi ved præcist hvilket 

projekt der skal laves beregninger på, for at afklare om det er realistisk at 

sætte i værk.  

 

Kommunen er også i dialog med KLAR Forsyning om at lave et varmefor-

syningsselskab på Stevns. Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har netop be-

handlet en sag om varmeplanlægningen, som kan findes på kommunens 

hjemmeside i dagsordenssystemet.  

 

Dagsordenspunkt 3: Fredningen og opfølgning (Berith Burkandt) 

Plejeplanen blev påklaget. Fredningsnævnet har 23.august stadfæstet ple-

jeplanen, de fire ugers klagefrist er ikke udløbet. Lodsejerforeningen øn-

skede ikke at man brugte maskiner til at pleje området. Nogle lodsejere øn-

sker selv at pleje deres areal. Vi afventer en afgørelse mht. gennembryd-

ning af diger. Det kan ligge 8 måneder i klagenævnet. 

Der pågår forhandlinger med nogle lodsejere og der foretages noget ryd-

ning, så man kan få udsigtskiler. 

 

Mellem Mandehoved og Fyret. Man må ikke høste hveden. Det skal slås 

og fjernes. 
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Dagsordenspunkt 4: Stevns skaber liv (Berith) 

Der har været fire møder, hvor hhv. lodsejere har været inviterede og mø-

der i private haver. 400 haver har fået skilte og der arbejdes med kvas-

hegn. 

Afbrænding i februar marts er foretaget og gentages. Stjerneholdet har 

hjulpet naturafdelingen med at høste frø på Naturarealet. 

Morten DD har været på besøg på erstatningsarealet og var meget positiv. 

Bekæmpelse af mink pågår. Der er observeret mink ved Stevnsfortet og 

Nimgårdsvej. 

 

Canadisk gyldenris og vild pastinak er ved at brede sig. Rynket rose breder 

sig ved Maglebyskoven. Vild latyrus og svalerod og langakset ærenpris er 

ved at blive kvalt. Ramsløg breder sig også. Inge sender mail til Berith med 

lokaliteter. 

 

Radikales miljøordfører er blevet inspireret af arealet til at se mere på næ-

ringsfattige naturområder. 

 

Dagsordenspunkt 5: Pilotnaturpark Ådalen (Berith) 

Der er gang i fugleoptælling og tilstandsrapport i samarbejde med DOF. 

KU kigger på aborrebestand. Der arbejdes med større projekter med af-

græsning.  

Kadaverplatform til rovfuglefodring er på tegnebrættet. 

Helhedsplanen for Ådalen: De initiativer, der blev beskrevet, arbejder et 

konsulentfirma videre med. 

Amatørarkæologerne havde mange idéer til formidling. 

 

 

Dagsordenspunkt 6: Stevns Natur Center (Louise Villumsen) 

Louise er lige startet som naturvejleder på SNC. Louise er biolog, naturvej-

leder og friluftsinstruktør. Undervisningen på naturcentret er fortrinsvis fos-

siljagter og biodiversitet. 

Luft til vand/varmepumpe er installeret. Frontområdet er planeret. Bygge-

riet af Bålhytte og Shelters er påbegyndt med alternativ arbejdskraft. Ele-

ver fra 8.årgang fra Store Heddinge skole tog første spadestik. Stjernehol-

det, FGU og Stevns Idrætsefterskole er også med i arbejdet.  

 

Dagsordenspunkt 7: Ridning på cykelstier (Charlotte Frantzen) 

K Det er livsfarligt at ride på Stevnsvejen. Man rider derfor på cykelstien – 

både de torettede og enkeltrettede. Hvis man kan forbinde de to skove kan 

man generere turisme. Man laver forsøgsordning tre steder i kommunen: 
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Tryggevældestien/Skolestien fra Vallø til Strøby, Stevnsvej fra Tryggevæl-

destien til Lendrumvej/Skolestien og stien fra Lendrumvej til Vindspinderi-

vej. Der ønskes flere steder hvor man kan parkere sin hest, helst en lille 

paddock – langs hærvejen. Man drømmer om stier i Tryggevælde Ådal. Og 

at man kan købe dagskort til skovene. 

 

Dagsordenspunkt 8: Restaurering af Højerup Gadekær (Anitta, Høje-

rup Borgerforening) 

Næststørste gadekær i Danmark. 800kvm. Historisk har der været tilled-

ning af vejvand og husspildevand. Sidste oprensning var i 1956. Fra 2006 

ledes tagrendevandet i gadekæret. I 2016 og 2022 sker en bundvending 

med stank. Kommunen foretager slamprøver. Slammen er jordforurenings-

klasse II med indhold af bly og cadmium. Den tørre sommer i 2018 udtør-

rer gadekæret. Nye prøver viser at man har kulholdige kulbrinter og man 

kommer i forureningsklasse IV, hvilket giver højere pris på  

D.d. er der fjernet 933ton slam. Der fjernes yderligere 50 ton. Der er etab-

leret automatisk overløbsbygværk. 

Der er nedlagt sten til at stabilisere ved Gammel Skovvej og rundt om øen.  

Stevns  

550.000kr fra Bolig og Planstyrelsen. Stevns Kommune, Højerup Borger-

forening og privat donor har betalt resten. 930.000kr. Når det sidste affald 

er fjernet, åbnes for vandtilførslen. 

 

Dagsordenspunkt 9: Status på Havnationalpark Øresund med Ly-

netteholm, Aflandshage havvindmøllepark, Stevns Klint havvindmøl-

lepark og råstofplanerne for Køgebugt. Gennemgang af det videre 

forløb og det kommunale samarbejde (Michael Kruse) 

Kampen for Havnationalpark Øresund går godt. Opgaven bliver løftet over i 

Køge Kommune i samrbejde med DN og andre naturorganisationer. Orga-

nisationer repræsenteret af tæt på 2 mio. aktive har underskrevet en hen-

vendelse til EUparliamentet/EUkommisionen mht. bekymringer over pro-

jektet. Østersøen er det mest artsrige indhav i verden. 

 

Dagsordenspunkt 10: Problemstillingen med PFSA forurenede 

grunde i Stevns Kommune (Michael Kruse) 

Der ønskes en præsentation af overblik fra forvaltningens side. 

 

Dagsordenspunkt 11: Plan over særlig beskyttet natur på Stevns og 

hvorledes kommunen beskytter denne (Michael Kruse) 

Der ønskes en præsentation af overblik fra forvaltningens side. 
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Dagsordenspunkt 12: Ulovlig campering med autocamper og cam-

pingvogne i Stevns Kommune (Michael Kruse) 

Det er ved at blive et alvorligt problem. Birgitte fortæller at der er holdt 

møde med foreningen. Forsøg på Christiansø med 3-timers parkering, 

hvor politiet holder opsyn. Der henvises til havnen. Det er ikke tilladt at 

campere indenfor strandbeskyttelseszonen. Men i den danske lovgivning 

kan man overnatte i sin bil/camper, men man må ikke folde sig ud. Der er 

behov for at man kan anvise en plads til hvor man må holde. 

 

Dagsordenspunkt 13: Nedlæggelser af stier og veje i det åbne land 

(Michael Kruse) 

Forslag om at det er et punkt Tine tager på et kommende møde. 

 

Dagsordenspunkt 14: Et endnu stærkere Grønt Råd - hvilke forenin-

ger mangler i Grønt Råd? 

K Fritidsfiskere, Stevns sportsfiskere (alternativt Køge, som også har fiske-

rettigheder på Stevns), Vandsportsudøvere, Naturstyrelsen, Regionsre-

præsentant. Vandværkerne, PIV og Poul Vestervang fra landbruget er 

medlemmer.  

Nuværende medlemmer med gode forslag til andre nye medlemmer, sen-

der dem til Berith. 

 

 


