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Nyt fra DN Vordingborg - September 2022 

Ekstranummer 

DN Vordingborg har hermed fornøjelsen at udsende et nyhedsbrev, som dækker 

begivenheder de kommende måneder. 

  

Se opdaterede informationer om ture m.m. på DN Vordingborgs hjemmeside. 

  

God fornøjelse. 

  

Bo Kayser 

 

Nej til byggeri på mark nord for Hulemosesøen i Nyråd 

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune har besluttet at gøre 

indsigelse mod et forslag i Kommuneplan 2022-2034, der vil muliggøre en bebyggelse af 

marken nord for Hulemosesøen i Nyråd. 

  

Læs mere! 

https://nyhedsbrev.dn.dk/t/t-l-cudojd-l-t/
https://vordingborg.dn.dk/nyheder/nyhedsarkiv/nej-til-byggeri-paa-mark-nord-for-hulemosesoeen-i-nyraad/


 

Våd afslutning på naturplejedag i Jydelejet den 17. 

september 

Også i år mødte mange op til naturplejedagen i Jydelejet på Møn. 

Græs og opvækst skulle ryddes i en indhegning for at tilgodese orkideen Horndrager. 

  

Denne orkidé er sjælden, og da vi startede var der kun to-tre stykker. Nu er der talt 

3130. 

  

Over 30 friske, glade mennesker mødte frem. Vi nåede næsten hele stykket. Nu er 

planen, at Jydelejets geder bliver lukket ind i indhegningen et par uger og tager det 

sidste. 

  

Det vi slog, blev revet sammen og kørt væk, så jorden gradvist bliver mere næringsfattig. 

  

Vejret var flot sensommervejr lige indtil det sidste kvarters arbejde. Så mange blev våde, 

før vi kunne indtage et herligt stykke kød med grønt i bolle. 

Der var trængsel i pavillonen. 

  

En herlig dag med god indsats og højt humør. 

  

Ditte Lautrup-Larsen 

https://www.klimaklogt.dk/


 

  

Kommende ture og møder 

Husk at se på vores hjemmeside, om der er nye arrangementer eller rettelser. 

  

Læs mere! 

 

5. oktober. 

Havet og os – giv naturen plads. Foredrag om krisen i 

vores havmiljø. 

Havet er under et voldsomt pres. Årsagerne er mange, men udledninger af kvælstof fra 

landbruget er den helt dominerende stressfaktor. Effekterne er iltsvind, mudrede 

badestrande, grønt og uklart vand og tilbagegang for ålegræs og torsk. I foredraget 

gives en status for havmiljøet i dag med fokus på området omkring Sydsjælland og 

Østersøen. Udviklingen i havets tilstand og tilførsler af næringsstoffer gennemgås og 

forskellige løsninger diskuteres, herunder de mekanismer i landbrugsstøtten, som 

forhindre en løsning. 

Læs mere! 

 

https://nyhedsbrev.dn.dk/t/t-l-cudojd-l-h/
https://www.dn.dk/arrangementer/36704-naturplejedag-i-jydelejet/?_gl=1*1b5y983*_ga*NDI3MTYzMjQuMTYzODUyNTY3NQ..*_gid*MTgxNjcwMjUzNC4xNjYwMTk4Mzc0*_fplc*eXUxSk5za3ZwQ2taeU9jYTBKRVpOQkZQeEIxZ1FXcHZJSEZXTGo4MWdUWkMlMkJ0a1ZWRWRYR3M2QmRCbkFYd0FTVVAlMkYwZDY3M3Z2T1NwSXlsQlUzdGo3JTJCOW9iNzVlJTJGeWtaNCUyRnpQJTJGWDRBQkcxaERHdk9IWDFyd3IzaUlKNUtBJTNEJTNE
https://www.dn.dk/arrangementer/34641-havet-og-os-giv-naturen-plads-foredrag-om-krisen-i-vores-havmiljo/?_gl=1*1fsd4o7*_ga*NDI3MTYzMjQuMTYzODUyNTY3NQ..*_gid*MTgxNjcwMjUzNC4xNjYwMTk4Mzc0*_fplc*eXUxSk5za3ZwQ2taeU9jYTBKRVpOQkZQeEIxZ1FXcHZJSEZXTGo4MWdUWkMlMkJ0a1ZWRWRYR3M2QmRCbkFYd0FTVVAlMkYwZDY3M3Z2T1NwSXlsQlUzdGo3JTJCOW9iNzVlJTJGeWtaNCUyRnpQJTJGWDRBQkcxaERHdk9IWDFyd3IzaUlKNUtBJTNEJTNE
https://www.klimaklogt.dk/


 

23. oktober. 

Hjælp fuglene med et hjem. Sæt kasser op på Munks 

Banke. 

Vil du hjælpe stære, mejser og andre småfugle med at finde et sted til reden næste 

forår? Vi sætter også en uglekasse og en tårnfalkekasse op denne dag. 

Læs mere! 

 

 

13. november. 

Årsmøde i DN Vordingborg (KUN FOR MEDLEMMER) 

Der indledes med foredrag af marinbiolog Henning Mørk Jørgensen fra DN om 

tilstanden i vores kystnære farvande. 

 

Derefter årsmøde efter vedtægterne.  

Læs mere! 

 

https://www.dn.dk/arrangementer/34794-hjaelp-fuglene-med-et-hjem-saet-kasser-op-pa-munks-banke/?_gl=1*ywlg9w*_ga*NDI3MTYzMjQuMTYzODUyNTY3NQ..*_gid*MTgxNjcwMjUzNC4xNjYwMTk4Mzc0*_fplc*eXUxSk5za3ZwQ2taeU9jYTBKRVpOQkZQeEIxZ1FXcHZJSEZXTGo4MWdUWkMlMkJ0a1ZWRWRYR3M2QmRCbkFYd0FTVVAlMkYwZDY3M3Z2T1NwSXlsQlUzdGo3JTJCOW9iNzVlJTJGeWtaNCUyRnpQJTJGWDRBQkcxaERHdk9IWDFyd3IzaUlKNUtBJTNEJTNE
https://www.dn.dk/arrangementer/34640-arsmode-i-dn-vordingborg-kun-for-medlemmer/?_gl=1*131y3ah*_ga*NDI3MTYzMjQuMTYzODUyNTY3NQ..*_gid*MTgxNjcwMjUzNC4xNjYwMTk4Mzc0*_fplc*eXUxSk5za3ZwQ2taeU9jYTBKRVpOQkZQeEIxZ1FXcHZJSEZXTGo4MWdUWkMlMkJ0a1ZWRWRYR3M2QmRCbkFYd0FTVVAlMkYwZDY3M3Z2T1NwSXlsQlUzdGo3JTJCOW9iNzVlJTJGeWtaNCUyRnpQJTJGWDRBQkcxaERHdk9IWDFyd3IzaUlKNUtBJTNEJTNE
https://www.klimaklogt.dk/
https://www.klimaklogt.dk/
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