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ANBEFALINGER FRA UDVALGET FOR STEVNS VERDENSMÅL
- NATUR
Anbefalinger fra udvalget til konkrete handlinger for at virkeliggøre vision
om natur fra Midtvejs-status, december 2019:
• I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring
af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.
A: Det anbefales, at der i de kommunale planer kommer konkrete retningslinjer der skal bidrage til, at der skabes mere natur i landområderne
og i byområderne. Det omfatter kommuneplanen, udviklingsplanerne, lokalplanlægningen og relevant sektorplanlægning.
B:
Det anbefales, at der indskrives retningslinjer for cykel- og gangstier og at
disse tænkes ind i kommuneplanlægningen og rammerne for lokalplanlægningen. Der skal i en lokalplan planlægges for at etablere stier, så det
om muligt kan hænge sammen med det overordnede stisystem i Stevns
Kommune.
C:
Ved opstart af en lokalplan skal bygherre udfylde det indledende startskema, der bl.a. indeholder spørgsmål i relation verdensmålene. Her er
der bl.a. opfordring til at prioritere normer for grønne områder, mere natur og sammenhængende stisystemer. Det skal være et krav ved eks. nye
boligområder, at der indtænkes grønne områder og cykel- og gangstier,
som skal kunne benyttes både internt i lokalplanområdet og hvis muligt,
vise forbindelser til eks. kollektiv trafik, natur og byområder. Cykel- og
gangstier vises og beskrives på kort og i tekst, så det bliver tydeliggjort,
at der skal være adgang til rekreative værdier og skabes fysiske sammenhænge mellem natur og byområder.
D:
Biofaktoren skal tænkes ind i nye lokalplaner, eks. hvis noget natur fjernes, skal der tilføres natur fx etableres grønne tage eller plantes nye
træer således, at biofaktoren forøges og ikke formindskes.
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E:
Stierne skal så vidt muligt etableres i grønne kiler og ikke lukkes inde bag
hække. Stier skal søges placeret i naturkorridorer således, at der er natur
langs med stierne. Her kan fx medtages gamle kirkestier, hjerte- og kløverstier, så der om muligt kan genskabes stisystemer i byen og trampestier på landet langs markskel.
F:
Der skal planlægges for sammenhængende naturområder som fx Ådalen.
Der skal etableres større sammenhængende naturområder med en varieret natur. Binding af drivhusgasser i naturområderne skal indtænkes.
G:
Det skal undersøges om det er muligt at genslynge vandløb, så de kan
være medvirkende til at understøtte bedre levesteder for vilde planter,
fisk og smådyr.
H:
Biodiversiteten skal forøges på de kommunale arealer. Kommunen bør gå
forrest ved at indføre økologisk- eller mere naturnær drift på kommunens
arealer. Kommunen skal gøre mere for at formidle viden om giftfrie haver
og større biodiversitet på privat ejede arealer.
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