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Langeland Kommunes Planstrategi 2019-2031 beskriver de politiske visioner og 
strategier kommunalbestyrelsen har for Langeland Kommunes fortsatte udvikling. 
Planstrategien indeholder 5 fokusområder (bosætning, turisme, erhverv, infrastruktur, 
samt kultur og fællesskab). Det er de indsatsområder kommunalbestyrelsen har valgt 
som mål for en ekstra indsats i Langeland Kommunes arbejde de næste mange år. 
Da planstrategien skal danne rammen for den fysiske planlægning i kommuneplanen 
og løbende sætter retning for kommunens arbejde mener DN, at den skal have et 
mere konkret grønt indhold.  
 
DN opfordrer derfor kommunalbestyrelsen til at udvikle grønne strategier og politikker 
for natur, miljø og klima i Langeland Kommune. DN mener disse skal indgå i 
planstrategien ved at indføje et 6., og grønt fokusområde, der samler Langeland 
Kommunes grønne visioner og indsatser for natur, miljø og klima. Hvilket i øvrigt er 
helt i tråd med den nye regering grønne politik. 
 
DN·Langeland hilser kommunalbestyrelsens redegørelse for kommunes bidrag til en 
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21, jf. Planlovens §33a) og 
tankerne i planstrategien om opfyldelse af 7 af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling meget velkomment. 
DN finder det er grundlæggende for Langeland Kommunes fortsatte udvikling, også at 
have et grønt fokus i planstrategien, hvor Langeland viser, at vi er blandt de 
kommuner der tager særligt ansvar for den hårdt trængte natur, vores belastede miljø 
og tidens klimaudfordringer. 
 
For naturen har vi på Langeland allerede udarbejdet Grønt Danmarkskort for 
Langeland Kommune. Vi bevarer det sorte egern i Danmark. Vi skaber vådområder–
og der er flere på vej. Vi samarbejder allerede med fx. Naturstyrelsen, DOF og DN der 
bevarer, sikrer og stadig udvikler god natur i Langeland Kommune. Vi har en indsats 
på vej for mere artsrige vejkanter. Vi laver naturpleje på fortidsminder og vi laver 
naturpleje for orkideer. 
 
Desuden har DN·Langeland, senest som en del af vores opfordring til Langeland 
Kommune om at blive naturkommune, præsenteret flere forslag: 
 Brug overdrev til at sikre vores grundvand. 

På Langeland var der tidligere flere overdrev med græs, som vi i dag ser dem 
på Gulstav og ved Tryggelev Nor. Ved at tage de dyrkede arealer helt ud af drift 
over vores grundvand og lade dem blive til græsset, sprøjtefrit og ugødsket 



overdrev, kan vi sikre grundvandet, binde CO ² og samtidig bevare det åbne 
landskab. 

 Forvalt offentlige arealer som natur.  
Staten, kirken og Langeland Kommune ejer og forvalter en række arealer. 
Stubhaver – vikingetidens skovdrift, der fremmer en særlig flora og fauna. 
Vejkanter – her overlever spændende men fåtallige arter. Gadekær – 
jernalderens vandforsyning – grundvandsfødt med mulighed for et særligt liv. 
Strandarealer – saltpåvirkede, næringsfattige for de helt særlige “langsomme” 
arter. Pladser som “Cirkuspladsen” og Festivalpladsen kunne drives som 
overdrev og i skove som Fredsbjerg og Rudkøbing Skov, kan der kan skabes en 
bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse til gavn for naturen. 

 Udvikl de ”langelandske naturelementer”.  
Ved at fokusere og udvikle på de naturelementer vi allerede har på Langeland, 
kan vi hurtigere forbedre biodiversiteten, bevarer lokale naturtyper og bevare 
det åbne langelandske landskab som ønsket i kommuneplanen. Træbevoksede 
og dyrkede hatbakker kan skabes til overdrev, - måske med adgang og udsigt. 
Stubhaver kan med hjælp fra lokale entreprenører skæres ned i mindre parter 
og med længere mellemrum for at bevare den særlige flora og fauna. 
Levende hegn og stendiger kan kantes med udyrkede, beskyttende sprøjtefri 
striber der kun slås efter behov og måske kan blive til stier. 
Kystens klinter kan udtages af pløjning og sikres som kystoverdrev. 
 

På Langeland skal der skabes en bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse til 
gavn for naturen. Hertil kommer en lang række af initiativer for naturen og 
biodiversiteten fra forskelligt hold: Regeringens forslag om at indføre naturzoner, som 
forhåbentlig snart skrives ind i planloven, sætter fokus på de internationale 
forpligtelser for biodiversitet. DN´s forslag om Naturkommuner er et godt redskab til 
at forbedre naturforvaltningen og projekter som ”Vild med vilje” er alle initiativer der 
er lige til at bruge. 

 
For miljøet og klimaet har Langeland Kommune allerede i planstrategien tilsluttet sig 
Agenda 21 initiativer der skal gøre den kommunale service og udvikling bæredygtig 
både lokalt og i bred forstand, som sammen med en række af FN’s verdensmål for en 
bæredygtig global udvikling er indarbejdet i planstrategien. 
DN foreslår desuden, at der i planstrategien indgår: 
 En strategi og indsatser for en stærk beskyttelse af Langelands grundvand. 
 En plan for sikring af vores kyster og de helt kystnære områder mod yderligere 

bebyggelse.  
 Konkrete mål og indsatser for bæredygtighed, grøn omstilling, Agenda 21 og 

Co2 udledning.  
 Plan for fortsættelsen med at etablere vådområder. 
 Plan for rådgivning i brug af miljøgifte for både erhverv og private. 



 At Langeland bliver klimakommune for at synliggøre kommunens klimaindsats 
for borgerne. 

 


