
Til Vordingborg Kommune 

 

Vedr. evt. bebyggelse af areal for enden af Clemensmindevej i Nyråd 

Danmarks Naturfredningsforening har noteret sig, at Vordingborg Kommune i sin Strategiplan for 

prioritering af byvækst 2020-2023, har tænkt sig at udstykke og bebygge et areal for enden af 

Clemensmindevej i Nyråd. 

Muligheden for bebyggelse skulle angivelig fremgå af Lokalplan B-107.1 Boligområde ved 

Clemensmindevej. Det er vigtigt at bemærke, at forudsætningen for denne lokalplan var kommunens ønske 

om at udbygge Ældrecenteret på Vintersbølle Strand med moderne ældreboliger, som erstatning for små 

og utidssvarende boliger andre steder i Vordingborg Kommune. Som bekendt blev det ikke aktuelt at bygge 

på arealet, da man i stedet valgte at udbygge ældrecenteret i umiddelbar tilknytning til den eksisterende 

bygningsmasse på Vintersbølle Strand. Det har således aldrig været hensigten, at arealet skulle bebygges 

med almindelige boliger uden tilknytning til Vintersbølle Strand Ældrecenter. Det er også i det lys det skal 

ses, at Danmarks Naturfredningsforening og lokalområdet efter debat i 2005 accepterede lokalplanen. 

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne henlede opmærksomheden på debatten om lokalplanen fra 

2005. Det endte med, at daværende udvalgsformand Søren Nybo fastslog følgende i Sjællandske 6. 

september 2005: ”Jeg vil fastslå, at lokalplanen skal files til og at det præciseres hvad det er vi vil – nemlig 

have mulighed for at bygge ældreboliger øst for Clemensmindevej. Og ikke andet.” ”Vi har nok ikke været 

præcise nok. Men bemærk, at ingen har noget mod det egentlige formål – at bygge nye, tidssvarende 

boliger til ældre, siger Søren Nybo”. Se vedhæftede artikel fra Sjællandske. På baggrund af disse løfter, blev 

lokalplanen accepteret. 

Nu, 15 år senere, har Vordingborg Kommune fået øje på byggemuligheden i arealet, - ikke til ældreboliger 

men til private boliger. Det vil Danmarks naturfredningsforening protestere imod. Det strider ganske enkelt 

imod lokalplanens formål, nemlig at skaffe tidssvarende ældreboliger, og de politiske løfter der blev afgivet 

i 2005. En ændring af dette formål vil efter vores opfattelse kræve en helt ny lokalplan. 

Danmarks Naturfredningsforening mener, at der er så mange forhold i Nyråd der er ændret på de 15 år der 

er gået siden lokalplanen blev vedtaget. Dels blev ønsket om nye ældreboliger i området løst på en anden 

måde, dels har området øst for Vintersbølle Strand udviklet sig til et betydningsfuldt naturområde som 

Nyråds borgere har taget til sig, og dels har der siden 2005 været en omfattende byvækst i Nyråd. Mange 

borgere i Nyråd føler, at byen ikke skal vokse mere og at alt for mange grønne områder og ubebyggede 

arealer er blevet inddraget til byvækst. 

Vejen der fra Clemensmindevej fører forbi Vintersbølle Overdrev til skoven og stranden er en vigtig 

adgangsvej for de mange der dagligt nyder naturen omkring Vintersbølle Strand. Ved Vintersbølle Overdrev 

åbner der sig et smukt, kuperet landskab med skovbryn, fortidsminder, græssende dyr, søer og vildt dyreliv 

i overgangen til det gamle tuberkulosehospital fra 1938. Det er et område som aktivt udnyttes af borgerne i 

Nyråd. Det er den slags steder som gør, at vi er glade for at bo i Vordingborg Kommune.  

Danmarks Naturfredningsforening skal stærkt opfordre til ikke at ødelægge dette fantastiske område og 

beder om, at Kommunalbestyrelsen lever op til de gamle løfter om at bevare området og opgiver tankerne 

om at bebygge området. 

 



 

Med venlig hilsen 

Flemming Kruse 

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune 


