Østmøn Naturforening
Referat fra ekstraordinær generalforsamling
Mødet blev afholdt: torsdag d. 12. Marts 2015 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Østerpol, Klintevej 335, Borre
Fremmødte: fra bestyrelsen deltog Margareta Dahlström, Hans Sattrup
og Keld Nielsen. Derudover deltog Anne Margrethe Spohr, Brita Riise, Dan Thygesen, Gorm
Andersen, Stine Astrup og Uffe Thorndahl.
1. Valg af stemmetællere
Stemmetæller er Brita Riise. Alle deltagere er medlemmer og har derved stemmeret.
Mødet gav ingen anledning til at stemme.
2. Valg af dirigent samt vedtagelse af dagsorden.
Keld Nielsen stillede op og erklærede mødet lovligt varslet, idet varsling skal ske senest 10 dage
inden mødet, og den blev sendt den 18. februar pr. e-mail. Påmindelse med dagsorden blev
sendt den 5. marts.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Valg af referent.
Hans Sattrup påtog sig opgaven.
4. Formandens beretning – Herunder status på Kostervig, Camping Møns
spildevandshåndtering og Risbækvej 5 og dialog om sagerne.
Bestyrelsen har forsøgt at køre på ”vågeblus” i forhold til kommunikation med medlemmerne
for at kunne koncentrere sig om det faglige modspil til de mange sager, kommunen rejser.
Derfor ingen møder, ingen arrangementer, ingen opdatering af hjemmesiden. Dog: opdatering &
Facebook påbegyndt d. 11/3 2015. https://www.facebook.com/oestmoennaturforening
Vi har i særdeleshed brugt tid på at følge sagen om Kostervig vindmøllerne til dørs. Vi forsøger
generelt at nå en maksimal effekt med en minimal indsats, på grund af vores mange
forpligtigelser til anden side. Det har vist sig nødvendigt at vi sætter os godt ind i det juridiske
grundlag for sagerne, for at sikre at såvel projektansøgere og kommunen følger de lovbundne
regler for ansøgninger, miljøkonsekvensvurderinger og administrationen af tilladelser.
Som ikke jurister er det tidskrævende at sætte sig ind i de mange love der regulerer miljøet og
den offentlige administration, men det har givet positive resultater. Foreningen giver aktindsigt
og ret til at rejse sager i Natur- og Miljøklagenævnet, som er en væsentlig forudsætning for at vi
har indflydelse.
Kostervig vindmøllerne
I Kostervigsagen spiller ØN stadig en nøglerolle, da projektet nu på fjerde år er sat i stå på grund af
naturargumenter, som ØN har bragt på banen. Trods i alt 4 vetoer fra Naturstyrelsen, har ansøger
endnu ikke opgivet.
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I Kostervigsagen samarbejder vi tæt med Alliancen mod Kostervig og DOF lokalafdeling (Dansk
Ornitologisk Forening). Vi har et vældig godt teamarbejde, hvor Hans´ ekspertise på planloven, og
Marie Hjorths evne til at finde relevant information om såvel dansk som EU lovgivning og
klagenævnets samt domstolenes afgørelser i natur- og miljøsager, samt	
  Margaretas	
  
formidable	
  evne	
  til	
  at	
  nedfælde	
  dette	
  i	
  klar	
  og	
  forståelig	
  tekst,	
  har påvirket kommunens og
Naturstyrelsens vurderinger i sagen.
Vi har skrevet læserbreve og holdt kommunalbestyrelses-medlemmer fast på deres valgløfter i 2013
(flertal imod vindmøllerne) og gjort opmærksom på at lokalplanforslaget for vindmøllerne mister
sin gyldighed 3 år efter den offentlige fremlæggelse af forslaget, dvs. den 3. maj i år. Herefter skal
hele planprocessen inkl. VVM, miljøkonsekvens-vurdering og den offentlig høring starte forfra,
hvis kommunalbestyrelsen ønsker at vindmøllerne kan opstilles. Planlægning er erstatningsfri, så
kommunen kan vederlagsfrit lave at tillæg til kommuneplanen, der udelukker muligheden for at
opføre vindmøller i Kostervig.
Derved kan kommunalbestyrelsens flertal definitivt leve op til deres valgløfter.
Hvis dette mod forventning ikke sker, har vi forberedt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet der
skyder miljøkonsekvensvurderingen ned, idet den efter vores overbevisning ikke lever op til
lovkravene om videnskabelig bevisførelse for at de internationalt beskyttede fugle og
flagermusbestande i det tilgrænsende Natura 2000 område påvirkes negativt.
Møn Camping Spildevand
Som et "biprodukt" til Magleby kloakeringssag (om Vordingborg Kommune har ret til at opkræve
tilslutningsbidrag i forbindelse med omkloakering i 2013) har Uffe Thorndahl via sin aktindsigt
afdækket forureningsskandalen fra Campingpladsen, hvor en helt utilstrækkelig spildevandsrensning med massiv forurening af Vrinskebækken til følge har pågået i flere årtier. Nu vil
kommunen tillade et pilerensningsanlæg i stedet. Projektet virker klart underdimensioneret, og
uigennemtænkt. Campingpladsens udledning i sæsonen er 1500 PE, det svarer til ca 10 gange mere
end Magleby.
ØN har gået ind i sagen, og appellerer til at spildevandet i hvert fald i første omgang afskæres til
den offentlige kloak i Magleby. Det har kommunen ret til at forlange.
Pilerensningsanlægget kræver en dispensation fra Fredningsnævnet, idet området er fredet. Denne
dispensation fik Campingen - på basis af urigtige og manipulerende argumenter - i september 2011.
Dispensationen er nu bortfaldet på grund af forældelse, og Scavenius har derfor søgt på ny. I denne
proces har ØN blandet sig, med en appel til Fredningsnævnet om at man ikke igen giver
dispensation, da tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg er ligetil og mere miljøsikkert.
Fredningsnævnet bedt Vordingborg Kommune om en udtalelse, som kom 26 februar. Sagen er nu
igen hos Fredningsnævnet.
I denne sag har ØN fagligheden og sagligheden på sin side. Vi er oppe imod kommunens positive
særbehandling af ansøger, der tilsyneladende har stået på i årevis.
Vi har også bedt Fredningsnævnet om at erklære ét af de fire medlemmer for inhabil i denne sag.
Det er Erling B. Nielsen, som frem til det seneste kommunalvalg var formand for Vordingborgs
Miljø- og klimaudvalg, og dermed politisk ansvarlig for den første dispensation. Desuden kender vi
Erling B. Nielsen som udvalgsformand fra Risbækvej 5 og Kostervigsagen hvor han har udvist
manglende sans for natur- og landskabshensyn, og manglende juridisk forståelse.
Uffe Thorndahl gjorde rede for Statsamtets afgørelse i klagen over kommunens håndtering af
spildevandet fra Møn Camping, der kort sagt betyder at der øjeblikkeligt skal findes en løsning på
rensningsanlæg af spildevandet og oprensning af Vrinskebækken. Margareta har henvendt sig til
Peter Scavenius for at sammen at finde en bedre løsning der gavner hele området øst for Borre
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Sømose. Vi drøftede alternative løsningsmuligheder, bl.a. pilerensningsanlæg uden for fredet
naturområde nærmere Borre. Uffe pegede på muligheden for at et biologisk pilerensningsanlæg
(parallelt vandværk og privat drevet spildevandsanlæg) vil kunne reducere den årlige
udledningsafgift pr. husstand fra 6.000 til 1.000 kr.
Læs mere på hjemmesiden og facebook "Østmøn Naturforening", hvor vi opdaterer sagen løbende.
Risbækvej 5
Bjerke Jensen har overtaget efter sin far Allan, der ejer svinefarmen på Klintevej 300-301 i Borre,
og har nu ansøgt om en kraftig udvidelse, hvor besætningen og produktionen bliver næsten
fordoblet, fra 13.000 slagtesvin (309,53 Dyreenheder) til 21.500 slagtesvin (588,22 DE).
ØN har som høringspart indgivet sine kommentarer. Vores klare holdning er, at en endnu større
svineproduktion end den nuværende, ikke vil gavne Østmøn. Svineproduktion i den skala er
desværre meget forurenende - luft, grundvand, penicillinrester, kobber, bakterier, næringsstoffer - ,
og det er urimeligt især over for de nærmeste naboer, der lider under lugt- og transportgener og er
stavnsbundne, da husene bliver usælgelige eller taber voldsomt i værdi.
ØN har i sine indledende kommentarer til ansøgningen fokuseret på at Natura 2000-området
Busemarke Mose muligvis kan udelukke en udvidelse af svineproduktionen. Vi mener, at der skal
en konsekvensvurdering til, som med videnskabelig sikkerhed uden rimelig tvivl dokumenterer, at
der ikke er væsentlig negativ indflydelse på de beskyttede arter og naturtyper i Busemarke Mose.
Vi vil også undersøge, om det at ikke alle vilkår i den gældende miljøgodkendelse endnu er opfyldt,
kan bruges som argument for at sagen skal behandles på et politisk plan, frem for en rent
administrativ afgørelse efter husdyrloven. Kommunalbestyrelsen bør efter vores opfattelse kunne
afvise en ansøgning om udvidelse, så længe ikke alle kravene i den gældende miljøgodkendelse er
opfyldt.
Det har vi senest gjort dialogudvalget opmærksom på under lokalrådets borgermøde med
politikerne den 19. februar.
Dan Thygesen har jævnligt klaget over misligholdelse af miljøgodkendelsen, bl.a. de ulovlige
gylletransporter, og mener at kommunens sagsbehandler fortolker loven efter for godtbefindende til
fordel for gårdejer.
Vi har derfor bedt om aktindsigt i dokumenter vedr. kommunens kontrol med virksomheden, der
bl.a. viser et problem med en lækkende gylletank (revnet fundament), der kan have forurenet det tæt
på svinestalden liggende vandløb, som kommunen benægter eksisterer, men som iflg. Dan både er
angivet på kort fra Matrikelstyrelsen og synligt i terrænet.
Den lækkende tank er tømt og gyllen overført til andre gårdes tanke, bl.a. til Allan Jensens på
Klintevej i Borre.
Lugtgener er bl.a. forbundet med overførsel af gylle mellem tankene. ØN´s, og Dan Thygesens
klagre over kommunens første miljøgodkendelse førte til at Klagenævnet bl.a. krævede et
forsuringsanlæg på Risbækvej 5 for at reducere udledning af ammoniakdampe til luften.
Lovgivning udelukker sammenblanding af forsuret gylle og ikke forsuret gylle. Så her foreligger et
miljømæssigt problem med kontrol af gyllespredningen og grænseværdierne for udledningen af
kvælstofforbindelser, der er bundet til gyllen.
Vi opdaterer sagens gang på Facebook.
Nye medlemmer
Foreningen har i det forløbne år fået en håndfuld nye medlemmer, og har nu omkring et hundrede
medlemmer.
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5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer (Margareta) Godkendelse af budget. "Lade hatten gå
rundt".
Enkelte medlemmer har i 2014 doneret beløb på 200-500 kr. Foreningens domæne på Web hotellet
koster 45,- kr. og bankgebyret i Mercur bank kun 1,- kr.. Der står nu ca. 1.500 kr. på kontoen, som
vi skylder væk.
ØN har i forb. m. Kostervig sagen i 2013 samlet ind til finansiering af et juridisk notat af Peter Pagh
til 12.500 kr. Brix Design stillede garanti og har stadig 1.400 eller 1.800 kr. til gode.
Dan foreslår vi søger 8.000,- kr., som han mener vi som forening har ret til. Margareta henvender
sig til kommunen om mulighederne for støtte.
6. Engagementsniveau 2015
Margareta pegede på følgende opgaver i indeværende år:
1. Risbækvej 5 – ansøgningen om næsten fordobling af produktionsbygninger og øget
svineproduktion fra 13.000 til 21.500 svin årligt.
2. Spildevandsrensning fra campingpladsen og landsbyerne/ejendomme i afvandingsoplandet
til Borre Sømose.
3. Afslutning af Kostervig sagen.
4.
Derudover :
Vi skal få kommunen til at forstå at vores naturområder er et af de få aktiver vi har for en positiv
udvikling, hvor turismen prioriteres på linje med landbruget. Varetagelsen heraf står ikke
nødvendigvis i modstrid med landbrugets og andre interesser.
Margareta talte om muligheden at foreningen kan påvirke udviklingen i lokalsamfundet i retning
af mere økologi og mere natur. Det kræver en langsigtet indsats. Hans mente at det risikerer at
blive for omfattende i betragtning af at det i forvejen kniber med tiden til foreniggsarbejdet.
Anne Margrethe peger på behovet for at dyrke relationerne til landbruget og efterlyser en vision
for det kriseramte landbrug i henhold til foreningens målsætning om bæredygtighed.
Dan mener det er urealistisk under de givne omstændigheder, hvor både myndigheder og
landbruget selv vil lempe på rammebetingelserne for det traditionelle landbrug. Ansøgningen fra
Risbækvej 5 er et tydeligt eksempel på denne tendens.
Uffe foreslår at bestyrelsen arbejder videre med visioner for en omorganisering, der fremmer
høj kvalitet og arbejdspladser.
Brita pegede på Vordingborgs Naturfond, hvor man kan købe kort til opkøb af jord. Henrik
Dahl (DOF) er ankermand.
Bestyrelsen har hverken økonomi eller bemanding til at organisere foredrag, men vi kan
muligvis via Facebook og links til visionære blogs få en dialog i gang – Lone Landmands blog
er et eksempel på et visionært alternativ der kombinerer dyrevelfærd med høj kvalitet på
fødevarer frem for kvantitet.
Vi arbejder først og fremmest i overensstemmelser med formålene i vedtægterne. Vi har fokus
på Østmøn, men handler på alle de tiltag i kommunen, der enten direkte eller indirekte vil
påvirke livet og naturen på Østmøn.
Vi tager væsentlige spørgsmål vedr. naturen op på lokalrådets møder med dialogudvalget
og formidler vores ideer og kritik via artikler og læserbreve i de lokale aviser og kontakt til
pressen der fremover også kan orientere sig via Facebook.
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7. Indkomne emner – Anne Margrethe Spohr. - medlemskab
Anne Margrethe kritiserer foreningens mangelfulde kommunikation med medlemmerne pga.
manglende opdatering af hjemmesiden og stiller spørgsmål ved foreningens legitimitet – eller
rettere opbakning fra medlemmerne – når bestyrelsen udtaler sig på foreningens vegne i læserbreve
m.v.
A.M. foreslår at der opkræves kontingent og/eller at vi opdaterer medlemslisten og spørger om de
vil fortsætte medlemskabet, således at vi ved hvor mange der står bag foreningens målsætninger og
de vigtige sager vi arbejder med.
Uffe foreslår et medlemskontingent og at vi afholder debatmøder for at engagere medlemmerne.
Bestyrelsen tager kritikken til efterretning og vil forbedre kommunikationen via Facebook og
opdatering af hjemmesiden.
Vi vil også tjekke op på medlemslisten mht. mailadressernes gyldighed.
Vi vil overveje medlemskontingent, men ser det umiddelbart kun som en ekstra administrativ byrde,
der kræver både tid og penge. Erfaringer fra andre foreninger viser at det er dyrt at udsende girokort
eller have en aftale med banken om at udskrive oversigter over hvem der har betalt. Det kræver et
stort kontingent før det kan betale sig. Et kontingent forpligter bestyrelsen til at administrere
pengene. Vi vil hellere bruge den sparsomme tid på at forfølge foreningens mål.
Intet forhindrer medlemmerne i at møde op til generalforsamlingen eller kommentere vores
læserbreve pr. e-mail og fremover på Facebook. Det har været svært at samle mindst 9 deltagere til
generalforsamlingen så forsamlingen er beslutningsdygtig. Vi har heller ikke kunnet rekruttere flere
bestyrelsesmedlemmer. Derfor overvejede vi i 2012 at nedlægge foreningen, men besluttede at
fortsætte på lavt blus, så vi kan reagere hvis der skulle opstå sager - og kort efter kom jo
Kostervigsagen.
I 2014 drøftede vi muligheden at springe generalforsamlingen over i stille år, men besluttede at
bevare den årlige generalforsamling,
En ting vi ikke fik sagt på denne generalforsamling, men som vi har sagt flere gange før er, at hvis
man har et projekt af en art som passer med foreningens formålsparagraffer, så er man velkommen
til at køre det i foreningens regi efter aftale med bestyrelsen.
8. Nye bestyrelsesmedlemmer?
Keld Nielsen er på genvalg men vil gerne være suppleant. Margareta accepterer at fortsætte som
formand og Hans som menigt bestyrelsesmedlem.
Stine Astrup vil gerne indtræde som bestyrelsesmedlem og påtage sig opgaven med at opdatere
medlemslisten. Derved bliver Keld suppleant.
9. Eventuelt
Ingen forslag.
Refereret af Hans Sattrup den 19. marts 2015
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