Mere natur i Vordingborg Kommune
10 forslag fra Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune

Fredningsbesigtigelse af Hundevæng Overdrev i 2013.

10 konkrete forslag fra DN Vordingborg til ny natur i Vordingborg Kommune.
Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune har længe drøftet hvordan vi kan få
mere natur indenfor kommunegrænsen. Ganske vist har vi nogle naturmæssige ”fyrtårne”, f.eks.
som Høje Møn, Knudshoved Odde og Kulsbjerg Øvelsesplads. Men udenfor disse områder har
naturen det lige skidt som alle andre steder i Danmark. Vordingborg Kommune vil gerne udnytte
det turistmæssige potentiale i vores natur, men det kræver at vi får noget mere natur hvis
turismen ikke skal medføre nedslidning og ødelæggelse.
Fornylig blev der offentliggjort en aftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og
Landbrug&Fødevarer om udtagning af 100.000 hektarer lavbundsjorder for at modvirke
klimaforandringer, men også for at forbedre vores natur og miljø. Omsat til Vordingborg
Kommunes forhold vil det betyde at omkring 1.500 ha lavbundsarealer skal tages ud af
landbrugsmæssig drift indenfor de kommende år. Der er ingen kendt tidsplan, men vi syntes, at
Vordingborg Kommune bør være proaktiv i udpegning af arealer der kan udtages for at gavne
både klima, natur og miljø.
Men også mere tørre områder har behov for et løft, og her vil vi også opfordre Vordingborg
Kommune til aktivt at medvirke til forbedringer. Navnlig de helt unikke kalkbakker på Høje Møn
påkalder sig helt akut opmærksomhed hvis levestedet for den Sortplettede Blåfugl, der har sit nu,
eneste, levested i Danmark på Høvblege på Møn.
De arealer der peges på har et stort potentiale for mere natur. Til sammenligning kan fremhæves
den fredning som Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Vordingborg Kommune
gennemførte på Hundevæng Overdrev i 2013. Her var der tale om et tidligere landbrugsareal der
efter 20 år havde udviklet sig til det mest blomsterrige overdrev på Høje Møn.
Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune har udpeget et katalog med 10 forslag,
og vi vil opfordre Vordingborg Kommune til at igangsætte nogle forundersøgelser snarest for at
afklare deres chancer for realisering.
Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune vil meget gerne medvirke i en
prioritering og kvalificering af arbejdet og naturligvis også ved at skabe positiv opmærksomhed om
kommunens indsats for naturen.
Vi håber på Vordingborg Kommunes positive samarbejde.

Med venlig hilsen
Martin Vestergaard
Formand for DN Vordingborg

Forslag til 10 naturprojekter i Vordingborg Kommune
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Borre Sømose
Busemarke Mose og Råby Sø
Røddinge Sø
Rosenfeldt (Ilved og Langemose)
Svinø Nor
Sværdborg Mose
Ambæk Moser
Skove nord for Kulsbjerg Øvelsesplads
Kalktoppe på Høje Møn (flere steder)
Kalkbakker ved Bissinge (Stege Nor).

Forslag 1. Borre Sømose (Lavbundsjordprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Afhænger af endelig afgrænsning, men fra 1 til nogle få.
Lodsejerindstilling: Uklar, men nteresseret hvis der kan komme erstatningsjord. (Jordfordeling)
Nuværende biodiversitet: Lav (Landbrugsjord).
Potentiale: Moderat til højt, især for fugle.
Økonomi: moderat. Mulighed for at blive en del af den foreslåede ”klimapulje” hvor 100.000 ha
skal udtages af landbrugsmæssig drift.
Areal: 200 – 400 ha.

2. Busemarke Mose og Råby Sø (Lavbundsjordprojekt og vådområdeprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Afhænger af endelig afgrænsning, men 1 til nogle få.
Lodsejerindstilling: Stor lodsejer er muligvis interesseret i salg.
Nuværende biodiversitet: Høj i visse områder, lav i andre (landbrug).
Potentiale: Meget højt
Økonomi: moderat. Mulighed for at dele af arealet kan blive en del af den foreslåede ”klimapulje”
hvor 100.000 ha skal udtages af landbrugsmæssig drift.
Areal: 200 – 300 ha.

Forslag 3. Røddinge Sø (Lavbundsjordprojekt og Vådområdeprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Afhænger af endelig afgrænsning, men 1 til nogle få.
Lodsejerindstilling: Stor lodsejer har tidligere udvist interesse for projekt.
Nuværende biodiversitet: Lav til moderat (landbrug og afgræsset eng.
Potentiale: Moderat til højt, især for fugle, og måske også fisk (gedder og aborrer).
Landskabeligt et værdifuldt projekt.
Økonomi: moderat. Mulighed for at arealet kan blive en del af den foreslåede ”klimapulje” hvor
100.000 ha skal udtages af landbrugsmæssig drift.
Areal: Cirka 100 ha.

Forslag 4. Rosenfeldt – Ilved og Langemose (Lavbundsprojekt og Vådområdeprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: 1 lodsejer.
Lodsejerindstilling: Lodsejer har tidligere udvist interesse for projekt.
Nuværende biodiversitet: Lav (landbrug).
Potentiale: Moderat til højt, især for fugle.
Landskabeligt værdifuldt projekt.
Økonomi: moderat. Mulighed for at arealet kan blive en del af den foreslåede ”klimapulje” hvor
100.000 ha skal udtages af landbrugsmæssig drift.
Areal: Cirka 100 – 150 ha.

Forslag 5 Svinø Nor (Lavbundsprojekt og Vådområdeprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Flere lodsejere.
Lodsejerindstilling: Uklar. Der har tidligere været modstand mod projekter.
Nuværende biodiversitet: Lav (landbrug).
Potentiale: Moderat til højt, især for fugle. Landskabeligt værdifuldt projekt.
Økonomi: moderat. Mulighed for at arealet kan blive en del af den foreslåede ”klimapulje” hvor
100.000 ha skal udtages af landbrugsmæssig drift.
Areal: Cirka 200 ha.

Forslag 6 Sværdborg Mose (Vådområdeprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Mange lodsejere.
Lodsejerindstilling: Ukendt.
Nuværende biodiversitet: Lav (landbrug).
Potentiale: Moderat til højt, især for fugle. På sigt måske også botanisk hvis de gamle
jordbundsforhold og hydrologi kan genskabes.
Sværdborg Mose er en del af Køng Mose, der for 100 år
ekstremrigkær på cirka 1500 ha.

siden var Danmarks største

Økonomi: moderat. Mulighed for at arealet kan blive en del af den foreslåede ”klimapulje” hvor
100.000 ha skal udtages af landbrugsmæssig drift.
Areal: Cirka 200 ha men mulighed for meget mere.

Forslag 7. Ambæk Moser (Lavbundsprojekt og Vådområdeprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Flere lodsejere.
Lodsejerindstilling: Uklart. Der er gennemført flere frivillige naturprojekter i området.
Nuværende biodiversitet: Lav til moderat. (Afvandede moser og landbrug)
Potentiale: Moderat til højt, især for fugle, botanik og evt. padder. Landskabeligt værdifuldt
projekt.
Økonomi: moderat. Mulighed for at arealet kan blive en del af den foreslåede ”klimapulje” hvor
100.000 ha skal udtages af landbrugsmæssig drift.
Areal: Cirka 50 ha.

Forslag 8. Skove nord for Kulsbjerg Øvelsesplads. (Naturprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: En eller 2 lodsejere.
Lodsejerindstilling: Uklart.
Nuværende biodiversitet: Lav til moderat.
Potentiale: Højt med næringsfattige grusbakker og en del gammel løvskov. Landskabeligt
værdifuldt projekt. Skal ses i kombination med den naturvenlige drift af Kulsbjerg Øvelsesplads.
Mulighed for mere urørt skov med hulrugende fugle, svampe, insekter, sommerfugle,
skovgræsning m.v.
Økonomi: Forholdsvist dyrt, men få anlægsomkostninger (hegn).
Areal: Cirka 150 ha.

Forslag 9 Kalktoppe på Høje Møn – Dingelbjerg, Gurkebakke m.fl. (Naturprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Flere lodsejere.
Lodsejerindstilling: Uklar.
Nuværende biodiversitet: Lav (landbrug).
Potentiale: Meget højt. Landskabeligt værdifuldt projekt. Skal ses i kombination med den
naturmæssige drift af naboarealer. Sortplettede blåfugl, orkideer. Reference: Hundevæng
Overdrev.
Økonomi: Forholdsvist dyrt, men få anlægsomkostninger.
Areal: 25 – 100 ha Potentielle kalktoppe med lav dyrkningsværdi skal lokaliseres.

Forslag 10. Kalkbakker vest for Stege Nor (Naturprojekt)
Korte oplysninger
Antal lodsejere: Flere lodsejere.
Lodsejerindstilling: Uklart.
Nuværende biodiversitet: Lav. (dyrkede marker)
Potentiale: Meget højt. Landskabeligt værdifuldt projekt.
Økonomi: Sikkert dyrt, men potentialet er stort. (Botanisk)
Areal: 25 – 50 ha

