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Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der tæller omkring 1500 medlemmer i Vordingborg 

Kommune, holdt i søndag den 25. oktober 2020 årsmøde i Kulturarkaden. 

I sin årsberetning fremhævede formanden Martin Vestergaard fredningen af Kirkeskoven og 

Kirkeengen som årets store glædelige begivenhed.  

Efter at DN rejse fredningssagen for et par år siden har der været bred politisk opbakning til 

forslaget, og i et tæt og godt samarbejde med Vordingborg Kommune mangler nu kun de sidste 

formaliteter, før fredningen er en realitet. 

Martin Vestergaard fremhævede den bynære skov som en sand perle af biodiversitet med sine 

mange gamle træer og en række sjældne svampe og biller. 

 

DN formanden glædede sig over, at de gamle træer i Kirkeskoven nu bevares, men havde til gengæld 

de kritiske røster fremme i forhold kommunens hårdhændede fældning af andre gamle træer – bl.a. 

alle kastanjetræerne ved Karolinepladsen.  

Trods afholdelse af to møder med tilsagn om det modsatte har Vordingborg Kommune ikke 

informeret os om fældningen. Forvaltningen har ikke overholdt sine aftaler med DN, og vi stiller os 

uforstående i forhold til fremgangsmåden, lød det bl.a. fra Martin Vestergaard. 

- Vi er ikke enige i, at det var nødvendigt at fælde alle træerne, og megen biodiversitet er gået tabt – 

herunder fx levesteder for flagermus. Vi har derfor skrevet et åbent brev til borgmesteren med vores 

synspunkter. 

Martin Vestergaard udtrykte lignende kritik af fældninger af gamle træer på Oringe, hvor det er 

Regionen, som har ansvaret. 

 

I sin beretning rejste Martin Vestergaard tvivl om sikkerheden omkring opbevaringen af de store 

mængder gødning på Vesthavnen. 

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. 

 

Martin Vestergaard kom også ind på turismeudviklingen i Vordingborg – herunder planerne om 

ferieboliger i agerlandet ved Hjelm Bugt.  

Det forløbne år har også for DN været ramt af Covid 19, og en række planlagte ture og møder er 

blevet aflyst. Nogle ture er dog blevet gennemført, og medlemmer har fx været aktivt inddraget i 

naturplejen i Jydelejet, hvor der nu i en særlig indhegning vokser flere horndragere end nogensinde. 

 

I sine afsluttende bemærkninger kom DN formanden ind på, hvad der skal ske i det kommende år. 

Lokalafdelingen har peget på en række områder, som egner sig til naturgenopretning, og i 2021 vil 

Svinø Nor få førsteprioritet blandt forslagene. Og som sædvanlig planlægges en lang række 

medlemsaktiviteter, som forhåbentlig kan gennemføres. 

 

Fire af bestyrelsens medlemmer var på valg, herunder Martin Vestergaard selv, som blev genvalgt. I 

øvrigt blev genvalgt Tue Mørk, Kim Keldborg og Anders Roland. Dorte Sejerøe blev genvalgt som 

suppleant og som ny suppleant valgtes Karen Adrian. 

 

 


