
Årsberetning DN Vordingborg 2020



Fredningen af Kirkeskoven og Kirkeengen i 
Vordingborg er vedtaget!!! 



Dengang og nu



Fældninger på Oringe

&

Fyldninger på Oringe



”DN klager over alting”  
Tema for årsmødet for et par år siden, hvor vi havde klaget over 1 sag og haft kommentarer til 2 ud af 339 
sager!

Kommentaren gik på, at sikkerhed overhovedet ikke var behandlet i VVM af Vordingborg havn trods 
opbevaring af 30.000 tons ammoniumnitrat. 



Ammoniumnitrat er et sprængstof!



Tidligere erfaringer

Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer i medfør 
af § 4 d og § 10, stk. 4, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret 
ved lov nr. 1623 af 26. december 2013



De 30.000 tons kan ikke bringes til 
eksplosion på én gang, men ved 
brand udvikles giftige nitrøse gasser, 
og der kan komme enorme udslip af 
kvælstof til havet ligesom ved 
branden i Fredericia.



Bøgestrømmen:

• En fisker er bekymret

• Vi undersøger, men bliver holdt hen flere år

• Data er ekstrapolerede og ingen måling siden 2008

• Medfører nej til naturgenopretning af fx Rødding Sø

• Hvad man ikke ved har man ikke ondt af

• Eller skal man tage beslutninger på et oplyst grundlag?



Orkidétælling i Horndragerindhegningen



Træer og 
grøftekanter



Inddragelse eller pseudodemokrati

• Grøftekanter ”Vild med vilje” og træfældninger

• Møde i juni og september

• Facebook-afstemning

• DN Vordingborg har 1500 / 1

• Økonomiske hensyn

• Æstetiske hensyn

• Åbent brev til borgmesteren



Turisme-
udviklingen

i
Vordingborg



Oversigt over ture og arrangementer i 
2019/20.

• 10/12-19   Fugletur til Jordbassinerne .

• 23/2-20     Ørnens dag på Avnø.

• 14/6-20     De vilde blomsters dag i Klinteskoven.

• 7/7-20       Jordbassinerne ved Stege – fugle, sommerfugle 
og blomster.

• 18/-20       Høvblege på Møn- blomster,sommerfugle mm.

• 2/8-20       Ulvshale enebæroverdrev – blomster, fugle og 
sommerfugle.



30/8-20 Avnø – sensommer med vadefugle, sommerfugle mm.

13/9-20 Naturens Dag på Avnø.

16/9-20 Nyd naturen – glimt fra de bedste steder og fra det helt

nære.

19/9-20 Affaldsindsamling.

20/9-20 Naturplejedag i Jydelejet.

4/9-20 Svinø Nor.

17/10-20 Svampetur i Vintersbølle Skov.

17/10-20 Svampetur i Klinteskoven.

Planlagte arrangementer aflyste p.gr. a. COVID-19

22/3-20    Naturplejedag på orkideskråningen på 

øvelsespladsen.

10/4-20    Tur langs Stensby Møllebæk.

14/4-20     Forårstur i Vintersbølle Skov.

22/4-20     Debatmøde om mere natur.

29/4-20    Den grønbrogede tudse på Bogø.

6/5-20      Munks Banke og Fladbækken.

13/5-20    Historisk Botanisk Have og Borgterrænnet.

23/5-20    Nattergale, løvfrøer og flagermus på Kulsbjerg.



Hvad skal der ske i 
2021?
• Svinø Nor?

• Rødding Sø?

• Anden naturgenopretning

• Hjelm Bugt og Turisme

• Lindholm? /Sukkerfabrik

• Afgørelser

• Ture og Arrangementer


