
Bæredygtighed i Guldborgsund Kommune 
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 nye verdensmål for bæredygtig 
udvikling 1 (se note)
Guldborgsund Kommune skal verdensmålene omsat til kommunale mål og til mikromål for de enkelte 
områder af kommunen. F.eks. kan mål om Livet i havet understøttes af at kommunen lever op til mål i 
Spildevandsplan, Vand- og Natura2000 planerne. Mikromålene kan for forskellige områder være at man
laver forsøg med åbning af regnvandsledninger og forsøg på at få mere af spildevandet samlet i 
solidariske løsninger. 
Verdensmålet om Ansvarligt forbrug og produktion skal i kommunen ske ved forøget bevidsthed om 
adfærd, ressourcer og genanvendelse (se afsnittet om Grøn Kommune)
Og at verdensmålet om Kvalitetsuddannelse reelt bliver omsat til at alle unge får en uddannelse i 
Guldborgsund Kommune (se afsnittet om daginstitutioner og skole), og verdensmålet om Livet på land 
omsættes til at yderligere arealforbrug til boliger og erhverv mindskes. Og lokalt som mikromål: at 
områder åbner op for naturen, som f.eks. på Ydre Østerbro. 

SF vil sikre at alle verdensmål tages alvorligt og udmøntes i kommunale og lokale delmål, blandt andet 
gennem Agenda 21-strategien.

Grøn og bæredygtig kommune 
SF arbejder for løsninger, der skaber positiv effekt for miljø, natur, klima og sundhed – der er 
nemlig en sammenhæng, og det er tit muligt at udnytte synergier. 
SF vil arbejde for bæredygtighedsvurdering af planer og større sager, så alle store opgaver i 
kommunen miljøvurderes - også for deres sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.
Naturen tilhører alle. Vi skal alle have adgang til at færdes i den på ansvarlig vis, uanset om 
området er privat eller offentligt. 
Derfor bør kommunen prioritere oprettelse og vedligeholdelse af stier i landskabet.
Der skal også skabes nye vilde naturområder som Bøtøskoven, både ved at opkøbe land og ved 
aftaler med private lodsejere.

Cykelmuligheder bør være det bærende element i byernes struktur, så SF vil arbejde for 
sammenhængende cykelruter mellem boligområder, forretninger og arbejdspladser. (se afsnittet om 
Fleksibel Transport)

SF vil være garant for at Kommuneplanen sikrer at det samlede naturnetværk beskyttes mod 
indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg med videre, og sikre at der etableres 
faunapassager m.m., når det er nødvendigt.

1 - Afskaf fattigdom, Stop sult, Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Ligestilling mellem kønnene, 
Rent vand og sanitet, Bæredygtig energi, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Industriel innovation 
og infrastruktur, Mindre ulighed, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt forbrug og produktion, 
Klima indsats, Livet i havet, Livet på land, Fred, retfærdighed og stærke institutioner og Partnerskaber 
for handling. 



Begrænsning af pesticider og fremme af økologi
SF arbejder for at afvikle brugen af pesticider i det offentlige og hos private. Vi skal væk fra 
situationen, hvor den enkelte landmand, private og kommuner bruger pesticider rutinemæssigt. 
Anvendelse af ulovlige pesticider og anvendelse ud over tilladt omfang er helt uacceptabelt.   
Derfor skal stikprøvekontrollerne øges, og bøderne for overtrædelser skærpes.         
SF har i folketinget foreslået, at ”godt landmandskab” for anvendelse af pesticider gøres til et 
minimumskrav i lovgivningen.
Guldborgsund Kommune skal forbyde pesticider inden for BNBO (BoringsNært 
BeskyttelsesOmråde), hvis der er mistanke om en forureningsmulighed. Både erhverv og private 
haveejere skal kunne pålægges rådighedsindskrænkninger. Kommunen skal selvfølgelig ikke selv 
bruge pesticider.

Guldborgsund Kommune skal stille krav om økologisk drift, når kommunalt ejet jord bortforpagtes.
Kommunen skal desuden skabe øget afsætning for økologiske varer ved at omlægge bespisningen i 
daginstitutioner, Fælleskøkkenet m. fl. til at indeholde mindst 50 % økologiske varer.

Stop for kommunale investeringer i fossile brændstoffer
Fremtiden skal være CO2-neutral. SF foreslog i 2016 i byrådet, at Guldborgsund Kommune ikke 
fortsat investerede i fossile brændstoffer. Forslaget blev nedstemt, da kommunens bankforbindelser 
ikke kunne komme med en investeringsportefølje, som var renset for selskaber inden for kul, olie 
og gas. SF vil i den kommende byrådsperiode arbejde for at få forslaget gennemført, da f.eks. 
Danske bank og Jyske bank nu tilbyder kommuner investeringspakker, som ikke indeholder 
virksomheder, der udvinder fossile brændstoffer.
 

Bedre vandforsyning og spildevandsrensning
SF arbejder for at fastholde vandforsyningen baseret på grundvand og med en stadig højere kvalitet 
i vandforsyningen og spildevandsrensningen. For SF er det fundamentalt vigtigt at Guldborgsund 
Forsyning (vand, spildevand, varmedistribution) og REFA (affald og varmefremstilling) i alle 
beslutninger inddrager miljøtænkning.

Microplast
SF fik i finansloven for 2015 afsat midler til at få undersøgt de store problemer med plast i miljøet. 
SF vil arbejde for at spildevandsanlæggene i kommunen får udledningskrav der er baseret både på 
vægt og antal af plastpartikler. Antallet af partikler kan være en vigtigere parameter for miljøet end 
hvor mange kilo eller ton, der tilføres miljøet. 

Nyttiggørelse af plast som en ressource efter brug kan kun ske, hvis dets materialecyklus lukkes 
helt. Desværre kan vi ikke lokalt som i Norge indfører genbrugspligt for virksomhederne af 
plastikemballage, men SF vil sørge for at REFA ufortrødent arbejder med sortering og 
genanvendelse af plast.

SF vil arbejde for, at Guldborgsund Kommune har en indkøbspolitik, der hele tiden har fokus på 
minimering af microplast, som f.eks. ved at erstatte altmuligklude med bomuldsklude eller andre 
alternativer uden microplast. Det skal være en selvfølge, at det kommunale rengøringsarbejde 
udføres med produkter, der ikke skader miljøet.



Renere vand i åer og søer
Regeringen har i december 2016 gennem landbrugspakken fået flertal for at fjerne visse mindre 
vandløb fra vandplanerne. Intentionen med Blå bloks landbrugspakke er at mest mulig dansk jord 
kommer under plov og at anvende vandløbene som kloak for landmandens jord. 
I Guldborgsund er det i alt 5,6 km vandløb, der ikke længere skal være omfattet af indsatsen for 
økologisk vandkvalitet. Levende vandløb er til stor glæde for flora og fauna og for alle os, som 
elsker at opholde os i naturen. Først i 2018 træffes der endeligt beslutning, når kommunen og 
vandrådet har behandlet sagen. Det bliver sammen med de lokale vandråd en kommunal opgave, at 
sikre disse 5,6 km vandløb. Selvom vandløbene ikke har særlig værdi for den samlede 
vandløbsindsats har de betydning for flora, fauna og naturoplevelsen.       
Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning skal sammen sikre, at vandmiljøet i 
kommunevandløbene forbedres og ikke forringes, som det f.eks. er sket med Svejsrende og 
Sadelmagerrende. De nye vandplaner fastlægger en restaureringsindsats i Sadelmagerrende, som SF
vil sikre igangsat hurtigst muligt.

I de sidste 28 år har man tilladt, at landbrugsejerne via deres pumpestation mellem 
Hejrede Sø og Søndersø holder vandstanden under det lovlige niveau, så søbunden delvis 
tørlægges i perioder - til skade for plante- og dyreliv. Det er helt uacceptabelt, at 
politikerne ikke sikrer overholdelse af regulativer – ikke mindst for Hejrede Sø. 
Kommunen har lavet et nyt regulativ, hvor der fastsættes en minimumskvote for hele året.
Men den nye kvote vil ikke sikre plante- og dyreliv, dertil er kvoten sat for lavt.

 Sagen ligger til afgørelse i Naturankenævnet, og det eksisterende regulativ er gældende 
indtil afgørelsen. Det er imidlertid særdeles uheldigt, at man igennem 28 år ikke har haft 
den nødvendige politiske opmærksomhed på overholdelse af regulativets bestemmelser 
og dermed ikke har håndhævet det. Man kan sige, at der er vundet hævd på at gøre, som 
man plejer. Når sagen afgøres og der endeligt er fastsat en vandstandskvote, vil SF sikre, 
at kommunen straks griber ind, hvis den ikke overholdes.

Landdistrikter
SF vil sikre liv og udvikling i hele kommunen og vil stille forslag om at politiske forslag 
konsekvensvurderes for eventuelle langsigtede konsekvenser for landdistrikterne. 
Forslaget skal sikre, at byrådet får belyst effekter af centraliseringer, besparelser, 
sammenlægninger og andre forhold for deres virkning på sammenhængskraften i de 
enkelte lokalsamfund og i hele kommunen.

Det bør overvejes hvor i kommunen, der vil være mulighed for at udstykke attraktive 
grunde uden for Nykøbing F, som f.eks. i Orehoved 

Gadekær er et aktiv for de mindre landsbyer og giver et godt bymiljø, samtidig med at det
sikrer en biotop med rige muligheder for plante- og dyreliv.

Fibernet.
Der er gennem de senere år afsat 20 mio. kr. til udbredelse af fibernet og til bedre 
mobilforbindelser i kommunen. Det sker i et samarbejde mellem kommune, borger og de 
private udbydere. Fibernet er en forudsætning for bosætning og derfor essentielt for 
udviklingen af hele kommunen. SF vil fortsat arbejde for, at der er fibernet og 
mobildækning i hele kommunen.



Bygningsbevaring
Staten har gennem mange år givet tilskud til bygningsbevaring og -forbedring af 
bevaringsværdige huse i kommunerne gennem Landsby- og byfornyelsespuljen. Puljen i 
Guldborgsund Kommune var i 2015 på i alt ca. 16 mio.kr., hvor statens andel var 9,6 
mio. kr. I 2017 er puljen væsentligt mindre, i alt 5,2 mio. kr., heraf bidrager staten 
med ca. 3,6 mio. kr. Af denne pulje går i 2017 1,2 mio. kr. til bygningsbevarelse – resten 
bruges til nedrivninger. 
Puljen har gennem årene betydet, at boligejere kunne bevare deres hus’ oprindelige 
udseende, når det skulle sættes i stand, og ikke har behøvet at vælge billigere og/eller 
skæmmende løsninger. De gode istandsættelser ses tydeligt på adskillige huse, f.eks. i 
Kongensgade i Nykøbing og rundt i Nysted by – og mange andre steder. 

Undersøgelser viser klart, at ejendomspriserne i kvarterer, der bevarer og istandsætter huse med 
deres oprindelige udseende, stiger, og endda ligger over andre tilsvarende områder, hvor man ikke 
har bevaret husenes udseende. 

Ud over tilskud til klimaskærmen kan der gives tilskud til isolering af bevaringsværdige huse. Altså 
både klima- og prisbevarende tiltag.

SF vil arbejde for, at kommunen afsætter flere penge til puljen, så man til dels kan udligne de 
manglende statslige tilskud.

Der er blevet revet en del huse ned gennem de sidste år via kommunens pulje til nedrivning. Den 
form for sanering skal fortsætte, men det er samtidig nødvendigt, at der sættes penge af til at passe 
grundende fra nedrivningerne indtil de er solgt.

SF vil kæmpe for, at bevarende lokalplaner overholdes og at dispensationer kun gives yderst 
sjældent, og kun hvor det er accepteret af de lokale facaderåd og bevaringsforeninger. 

Kommunalt ejede bevaringsværdige huse skal ikke stå tomme, men der skal findes anvendelse 
sammen med borgerne, som f.eks. Kommunalen på Nordfalster.

Det er en kulturfattig og historieløs tid vi lever i, men SF vil arbejde for at skabe sammenhæng 
mellem før og nu, med attraktive by- og landsbymiljøer og respekt for den lokale historie. Det er 
også bæredygtighed.
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