REFERAT FRA MØDE I STEVNS VERDENSMÅL DEN 3. MARTS 2020
Formand for Udvalget af Stevns Verdensmål, Line Krogh Lay, bød velkommen
- herunder tilbagemelding fra workshop ”Vores samfund-Verdensmål”, som blev afholdt den 26. febr.
2020.
Drøftelse i udvalget om konkrete tiltag for mere natur på Stevns
Mere natur på Stevns
Mere natur på Stevns - vi skal værne om naturen og barren skal sættes højt. Der skal arbejdes på at
få nogle af de gamle arter frem igen, så de også kan indgå i Grønt Danmarks Kort. Væsentligt at se
overordnet på naturen, så der kan etableres et stort sammenhængende naturområde med en varieret
natur med mange forskellige naturtyper. Stevns har fantastiske skove, skrænter, buske og svampe, og
der skal også mere fokus på natur i vand - biodiversitet i vand. Genslyngning af vandløb - mange af
vandløbene skal genetableres så de manglende korridorer kan etableres. Vi skulle have kigget mere
på verdensmål 14.
Formidling af natur er vigtig for at både øge naturen og gøre den tilgængelig og dermed få så mange
borgere og virksomheder som muligt inddraget i naturgenopretningen. Der er to steder - Klinten og
Ådalen, hvor vi kan skabe sammenhæng og visionen er, at man kan gå fra Klinten til Ådalen uden at
gå på vejene - bevæge sig gennem det åbne land - langs bræmmer, markskel, vandløb, små trampestier. De eksisterende naturområder skal bindes mere sammen så de kan blive større, eks. skov fra
St.Heddinge til Klinten.
Vi har 2 % natur som gerne skulle fordobles eller endnu mere – også i landsbyerne og i de nye boligområder. Biofaktoren tænkes ind i nye boligområder, eks. hvis noget natur fjermes, skal der tilføjes en
biofaktor så der evt. kommer et grønt tag. Genåbning genslyngning af åer og vandløb. Skabe mere biodiversitet i vores boligområder - fx Nicoline-lunden, hvor biodiversitet forbindes med boligudviklingen.
Der skal arbejdes med mere skovrejsning og bynær skovrejsning.
Stier i det åbne land
Klare bestemmelser i planer, så der ikke er tvivl om at der skal etableres stiforløb. Der skal stå ”skal”
hvis der skal være stier i en lokalplan. Det skal stå i teksten og ikke bare være vist som principskitse.
Mange stier er forsvundet bl.a. fordi de ikke er vedligeholdt – de skal plejes ordentligt. Adgang til naturen - markvejene forsvinder – kløverstier skal etableres.
Håndhævelse af ulovligt opsatte skilte om adgang forbudt. Der skal være mulighed for at bevæge sig
gennem det åbne land på stier langs markskel og eksisterende naturområder skal bindes mere sammen med stier.
Sammenhæng med kysten, Klinten og Tryggevælde Ådal.
Der skal skabes mere sammenhæng mellem kysten, Klinten og Tryggevælde ådal.
Mere sammenhæng langs vandløbene - vandløbsnære arealer.
Cykelsti over Ådalen bør genoptages.
Udsigt ud over Ådalen - det har næsten været et sammenhængende åløb. Naturpark Tryggevælde
Ådal – inddrage viden og personer, inddrage lavbundsjorder - fx Tryggevælde å. Udvide zonen med
natur langs Klinten.
Sammenhængende naturområder - binde eksisterende naturområder sammen.

Biodiversitet
Ordet biodiversitet skal tilbage i visionen - nu står der en vildere natur.
Der skal være mere natur i landsbyer, nye boligområder og eksisterende boligområder. Biofaktoren
skal være konstant eller voksende - hvordan kan man skabe natur som erstatning for det areal der bliver bebygget.
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Oplæg v. naturvejleder Rasmus Brix Elvekjær Rasmus
Hvad er biodiversitet - gennemgang af genetisk arts- og økosystem. Naturcentret er en perle der kan
blive til meget mere. Fortælling om naturformidling blandt 5. klasserne
Elever er ambassadører for biodiversitet og det er vigtigt at starte med børnene, så de får det med i
deres rygsæk.
Elevernes tilgang og viden lærer forældrene hvordan de skal agere med små virkemidler. Elevernes
forældre skal komme ud på Naturcentret og få mere formidlet, eks. hvad kan vi selv gøre for at få en
mere bivenlig have. Masser af små samarbejder, eks partnerskaber mellem virksomheder, hvor de arbejder på en mere bæredygtig forretning.
Hvad kan vi starte med nu: Umiddelbart kirker, parker, p-pladser formidle biodiversitet - formidle natur
på p-pladser- noget der kan inspirere eleverne og eks. kommunens medarbejdere når de parkerer. Gå
i samarbejde med kirker der både har skov og gamle kirkestier, der kan genetableres.
Selvom gyldenris og kæmpebjørnekloen er invasive arter, er der masser af insekter tilknyttet - vi skal
have en natur der kan klare sig selv og som vil skabe mere biodiversitet.
Det er en klassisk diskussion om vi kun vil have naturen for naturens skyld – eller skal den nyttiggøres- økosystemer, naturbevarelse. Vi er nødt til at informere og formidle om biodiversitet – det kan
pludselig blive flot at have en have der bliver vild. Dem der kommer på Naturcenteret er naturinteresserede, men det kan være svært at nå ud til de andre på Stevns. Eks. græsset der har fået lov til at
gro på en tidligere golfbane. Der kan lægges en guide/forslag på kommunens hjemmeside til hvordan
man kan lave mere biodiversitet i sin egen have, så det er nemt tilgængeligt.

Hvert udvalgsmedlem præsenterer en anbefaling ud fra konkrete tanker
A. Differentierede transportformer - cykel og gangstier tænkes ind i kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen. Betingelse i forbindelse med lokalplanlægning. Både internt i byerne og ud til naturområderne. Kirkestierne, kløverstier. Infrastruktur med gangstier og cykelstier.
Stierne skal være i grønne kiler og ikke lukket inde bag hække. Stier i naturkorridorer -natur langs med
stierne
Klare præcise lokalplaner, hvor det er et vilkår, at stier skal etableres - bindende. Stien skal være beskrevet i tekst og placeringen skal være entydig.
B. Sammenhængende naturområder som fx Ådalen
C. Start med natur på de kommunale arealer
D. Bio-faktor i lokalplaner + startskema med verdensmål

Drøftelse – hvad kan man og hvad kan man ikke med vores planværktøjer?
Kommuneplan og lokalplaner – hvad kan vi gøre for at tænke naturen ind i eksisterende og nye boligområder samt det åbne land?
Kommuneplan og lokalplanlægningen blev gennemgået. Både kommuneplan og lokalplaner kan findes på kommunens hjemmeside. Forslag til Kommuneplan 2021 forventes at blive vedtaget ultimo
2020 efter at have været sendt i offentlig høring.
Gennemgang af program for Inspirationsdag
Opgaver for udvalget til inspirationsdagen den 21. marts
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Administrationen udarbejder en køreplan for dagens opgaver, reviderer programmet, inkl. telefonkæde
og sender drejebog til udvalget.

Sammendrag fra mødet
Der kom mange input til biodiversitet og anbefalinger vil ligge færdigt til næste møde. Tilbagemelding
om vision skal tages op næste gang. Der er 3 møder tilbage.
Næste møde afholdes i Hårlev Sundhedscenter den 22. april. Inden mødet arrangeres en rundvisning
i fremtidens hus - Erling Sørvins hus i Hellested.
Arbejdet med boligpolitikken er i gang og orientering heromkring blev taget til efterretning.
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