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1. Indledning 

2022 har på mange måder været et godt år. 
Efter et par år med Corona-restriktioner kom 
vi igen i gang med at lave naturformidling til 
medlemmer og andre interesserede. I de 
naturplejegrupper, som DN Vordingborg 
etablerede sidst i 2021, har der i 2022 været 
stor aktivitet. Der har været et godt 
samarbejde med Vordingborg Kommune om 
en række aktiviteter. Vi har fulgt med i lokale 
natur- og miljøsager og givet vores 
kommentarer og bidrag. 

I denne årsberetning kan du læse: 

• Om 2022 

• Nåede vi målene? 

• Lidt om fremtiden 

 

God fornøjelse. 

DN Vordingborgs bestyrelse 

 

(Forside: Udsigt fra Petersværft mod Langø.) 

 

2. Om 2022 

 DN Vordingborg har været i gang med mange typer af aktiviteter i årets løb.  

2.1 Formidle om nature 

Under Corona-restriktionerne var vi 
begrænsede til mest at formidle via vores 
hjemmeside, gennem nyhedsbreve og på 
vores Facebook-side. I 2022 kom vi godt i 
gang i den virkelige verden også. I 2022 
(November 2021 til oktober 2022.) afholdt DN 
Vordingborg 8 ture og 3 møder. Vi udsendte 7 
nyhedsbreve og lavede 32 opslag på DN 
Vordingborgs Facebook-side.  

 
  

Rådyr på Avnø fra Naturens Dag 24. september 2022. 

Landsvaler i Hestekastanje. 
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2.2 Forbedret natur 

“Vild med måde” – DN’s naturplejegrupper  

”Rewilding”, Naturnationalparker, ”Vild med vilje”. De begreber betyder ikke, at naturen kan få lov til 
at være sig selv. De betyder, at nogle mennesker ønsker naturen ”passet” på den måde, som de 
gerne vil have det. Det meste natur i Danmark er kulturpåvirket. En af de få undtagelser herfra er 
faktisk Møns Klint.  

 

 

Figur 1. Efter det hårde arbejde er det godt med lidt kulinariske oplevelser. 

Det samme kan man sige om de naturplejegrupper, som DN Vordingborg oprettede i 2021, og som 
har været aktive med at ”rydde op” i naturen i 2022. På Østmøn har man gjort en stor indsats for at 
få ryddet krat og høj urtevækst i områder, hvor orkidéer var ved at blive skygget ihjel. Gruppen, 
som arbejder omkring Vordingborg, har bl.a. ryddet brombær, lavet fremkommelige stier og sat 
borde-bænke-sæt op på Munks Banke ved Nyråd. Vi har fået produceret og opsat fuglekasser til 
mejser, stære, ugler og falke på Munks Banke med inddragelse af frivillige i dette arbejde.  

Der er en naturplejegruppe Øst og en gruppe Vest med hver omkring 10 deltagere. I Øst er der 
overtegnet, så en ny gruppe er blevet etableret. Vi hygger os virkelig ved både at kunne gøre noget 
for naturen og have det rart sammen. 

 

2.3 Proaktivt naturpolitisk indsats 

Mere og bedre natur i Vordingborg 
Kommune 

Da DN Vordingborg i 2019 afholdt et 
arrangement på Vordingborg Bibliotek for 
interesserede borgere med deltagelse af 
politikere og naturforvaltning fra kommunen, 
var ”Mere og bedre natur” et nyt slogan, som 
DN havde fundet på. På mødet i 2019 gav 
borgmester Mikael Smed og DN hinanden 
håndslag på, at Kirkeskoven og Kirkeengen i 
Vordingborg skulle fredes. 

Siden da har Vordingborg Kommune taget 
udtrykket ”Mere og bedre natur” så meget til 
sig, at det er blevet overordnet titel på nogle 
af deres planer.  

Møde om mere og bedre natur 26. april 2022. 



 
Årsberetning 2022 - DN Vordingborg 

 
 
 

4 

 

I april 2022 afholdt DN og Vordingborg Kommune et opfølgningsmøde om ”Mere og bedre natur” 
for interesserede på Vordingborg Bibliotek. Hvad var der sket siden 2019? Hvad ville vi gøre videre 
frem? Det har bl.a. ført til, at DN og kommunens naturforvaltning nu arbejder videre med relevante 
områder. 

Fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen 

Ved DN Vordingborgs første offentlige møde om ”Mere og bedre natur i Vordingborg Kommune” i 
2019, rejste vi et forslag om at frede Kirkeskoven. Vordingborg Kommune bakkede op om ideen, 
og i den efterfølgende proces blev også Kirkeengen inddraget i fredningsforslaget. Hele arealet er 
på 12 hektarer og ejes af Vordingborg Kommune. DN’s fredningsleder, Birgitte Ingrish, har kørt 
fredningssagen i en god dialog med DN Vordingborg og Vordingborg Kommune. I september 2021 
besigtigede Fredningsnævnet området og i april 2022 blev området fredet.  Det er især 
Kirkeskovens mange gamle træer og Kirkeengens landskabelige skønhed, der har båret 
fredningen igennem. 

Andre temaer 

Kommunen og Naturstyrelsen arbejder seriøst på at få fat i nogle af de mange penge, der er sat af 
fra staten til at genetablere store lavbundsområder med henblik på at mindske CO2- og 
kvælstofudledninger til henholdsvis atmosfære og vandmiljø. 

Kommunen ansatte en medarbejder ekstra til dette arbejde, og DN har løbende holdt møder med 
kommunen og Naturstyrelsen om mulighederne. Vi er rørende enige om, hvilke lavbundsområder 
der er mest oplagte at genetablere som vådområder. Men DN Vordingborg kunne godt tænke sig 
også at etablere mere tør natur. Ikke mindst kalkoverdrev. Naturstyrelsen har erhvervet et stykke 
jord, der skal bruges til mageskifte for at skaffe landbrugs-"jord", der er ren kalk, tilbage til 
kalkoverdrev på Høje Møn. 

Vi har også fået udarbejdet en oversigt over kirkejorder og vil afsøge mulighederne for at etablere 
beskyttet natur, hvor det giver mening, og hvor vi kan overbevise sognerådene om, at det er en 
god idé. 

Desværre har kommunens naturvejleder, Christina Kaaber-Bühler, fået nyt arbejde. Hende 
kommer vi til at savne meget. Hun tog sig ikke kun af naturformidling, men også naturpleje og en 
del koordinering med kommunen. Der var ikke umiddelbart udsigt til, at hendes stilling ville blive 
genbesat, og vi skrev derfor bekymret til kommunen og blev inviteret til møde. Problemet er, at 
kommunen ikke har fået 50 mio. kr. i udligning, som de havde regnet med, og selvom viljen er der 
til masser af naturarbejde, kan det godt være, at det bliver sværere med de færre midler. 

Naturprojektet på Knudshoved Odde 

I 1987 rejste Danmarks Naturfredningsforening en fredningssag på Knudshoved Odde der 
omfattede den yderste del af odden. Selve fredningen blev ikke til noget, men til gengæld blev der i 
1993 tinglyst en ”Aftale om fredningsforhold på Knudshoved odde” mellem Rosenfeldt, Storstrøms 
Amt og Danmarks Naturfredningsforening. Parterne har siden samarbejdet om at forbedre naturen 
på området. Af initiativer har bl.a. den DN-baserede Knudsskov Græsningsforening stået for en del 
af naturplejen. Også mange andre projekter med nye søer og rydning af tilgroede overdrev er 
drøftet og siden gennemført. For dette samarbejde om naturen modtog Rosenfeldt Gods i 2019, 
efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening, 15. juni Fondens Naturpris på 200.000 kr. 
Kort efter gik planlægningen af et nyt stort naturprojekt i gang. Det er det projekt, som under navnet 
LIFE Clima-Bombina er ved at være gennemført på Knudshoved Odde. Projektet har kostet 38 
millioner og er finansieret af EU og Staten. Vordingborg Kommune og en privat partner har på 
bedste vis gennemført projektet. Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg føler et stort 
ejerskab til det arbejde, der gennemført for naturen på Knudshoved Odde. Samarbejdet mellem 
Rosenfeldt Gods, Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune om naturen på 
Knudshoved Odde fortsætter.  
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2.4 Håndtering af relevante sager 

Trellemarken i Vordingborg 

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg har besluttet at anke et Kommuneplantillæg og en 
Lokalplan, der vil muliggøre bebyggelse af en del af Trellemarken i Vordingborg by. Danmarks 
Naturfredningsforening mener, at byggeriet vil true den Grønbrogede Tudses eksistens i området. 
Grønbroget Tudse yngler i Vordingborg kun i en sø, der er beliggende 10-15 meter fra den 
planlagte bebyggelse. Det areal, man vil bygge på, er af central betydning for tudsen som 
rasteområde. Grønbroget tudse er en sjælden tudse, der er beskyttet af Habitatdirektivets Bilag IV. 
Efter Habitatdirektivet er det afgørende, at områdets ”økologiske funktionalitet” opretholdes. Derfor 
er både ynglevandhullet og rasteområdet beskyttet. 

Danmarks Naturfredningsforening har forsøgt at komme i dialog med Vordingborg Kommune om 
projektet, men det lykkedes desværre ikke. Derfor er vi tvunget til at få kommunens planer afprøvet 
ved Planklagenævnet. 

Andre sager 

- Vi har fået fjernet en lodsejers ulovligt opførte sommerhus på en bakketop ved Hjelm Bugt i 
kystnærheds- og landzonen. Det ville kunne have medført en alvorlig svækkelse af 
bestemmelserne i land- og kystnærhedszone, hvis ejeren havde fået tilladelse til at bibeholde 
sommerhuset på den pågældende placering.  

- Vi har lavet et ret omfattende høringssvar til kommuneplanrevisionen, hvor vi har foreslået, at 
hotelreservationen på Hårbøllepynten, Daneflint-grunden, udgår af kommuneplanen, og området 
tilbageføres til naturen.  

- Vi har anket en sag vedr. opførsel af glampinghytter ved Sømarkedyssen i et skønt 
landskabsområde, og vi har til kommuneplanrevisionen foreslået, at der generelt ikke sker 
lempelser i retningslinjerne for etablering af glampinghytter i land- og kystnærhedszonen. Begrebet 
glampingenheder er uklart defineret og bliver en glidebane for opblomstring af små 
campingpladslignende forhold i kystnærhedszonen. Det er vi imod. 

- Vi har ligeledes anket en sag vedr. en lokalplan og et kommuneplantillæg ved Trellemarken, der 
ikke respekterer den grønbrogede tudses leve- og rasteområder.  

- Vi har udtalt os kritisk imod opførsel af glampinghytter på pæle ude på Knudshoved Odde. 

- Vi har protesteret over for kommunens lokalplan og kommuneplantillæg ved Hulemosesøen i 
Nyråd, hvor kommunen har brudt en gammel aftale med DN om at friholde en grøn kile ned mod 
søen for byggeri. 

 

DN anvender it-værktøjet Podio til at formidle viden og status om naturpolitiske sager. DN 
Vordingborgs bestyrelse ser alle sager, som berører Vordingborg Kommunes område, igennem og 
markerer, hvilke det kan være relevant at reagere på og evt. anke. Bestyrelsen prøver desuden at 
være opmærksomme på sager, der behandles af kommunalbestyrelsen og dens Klima- og 
teknikudvalg. For relevante sager afgiver DN Vordingborg typisk et høringssvar, kommer med 
forslag m.v. For at få kendskab til, i hvilket omfang vores indsats fører til de ønskede resultater, 
tilstræber bestyrelsen at registrere, om de ønskede resultater er opnået helt, delvist eller slet ikke. 
Det er vi ikke kommet helt i mål med i 2022, men forventer at have tal på det fremover. 

 

Podio-sager 
vurderet/screenet 

Sager til nærmere 
undersøgelse 

Reaktioner afsendt Resultatopnåelsesgrad 

450 56                4 Helt: 0 
Delvis: ? 
Ingen: ? 

Tabel 1. Status for behandling af naturpolitiske sager i 2022. 
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2.5 Andet 

Tilpasse DN Vordingborgs bestyrelse efter behovene 

Som forberedelse til årsmødet i 2021 foretog bestyrelsen en vurdering af, på hvilke områder vi 
havde behov for at styrke vores kompetencer og arbejdskraft. Vi manglede i hvert fald en person 
med politisk erfaring, som kunne gå ind i det lokale naturpolitiske arbejde og give inspiration til at 
tænke de politiske aspekter ind i bestyrelsens arbejde. Det lykkedes at få Jørn Jespersen til at 
arbejde med i bestyrelsen, selv om han ikke formelt var valgt ind. Det har været en succes, og Jørn 
Jespersen stiller nu op til bestyrelsen ved årsmødet i 2022.  

Arv til DN, som skal anvendes til biodiversitetsforbedring i Vordingborg Kommune 

DN modtog sidste år en arv på 227.000 kr., som skal anvendes til forbedring af biodiversiteten i 
Vordingborg Kommune. DN Vordingborg er i gang med en proces sammen med Vordingborg 
Kommune om, hvordan pengene kan anvendes på en god måde.   

3. Nåede vi målene? 

 

Mål for hele 2022 Status 2022 Mål-opfyldelse Mål 2023 

Formidling    

- Afholde mindst 6 ture 8 Mål nået 6 

- Afholde mindst 3 møder 3 Mål nået 3 

- Udsende mindst 5 nyhedsbreve 7 Mål nået 5  

- Lave mindst 12 opslag på DN-V Facebook (pr. okt. 
2021 til pr. okt. 2022) 

32 Mål nået 12 

Naturforbedring    

- Mindst 2 naturplejegrupper / mindst 8 deltagere i hver 
/ mindst 4 årlige plejedage pr. gruppe 

2-3 grp. / 10+ / 
>4 

Mål nået 3/8/4 

Samarbejde med Vordingborg Kommune    

- Fortsætte formidlingssamarbejde med 
Naturafdelingen 

Opfyldt. Mål nået  

- Etablere statusmøder med Naturafdelingen  Aftalt for 2023 Mål nået  

DN’s Podio-sager o.a. overvåges, og der reageres hvor 
relevant med indsigelser, forslag m.m. 

Håndteret, svært 
målbar 

  

Tilpasse DN-bestyrelsen efter behov    

- Udvide med politisk erfaren person Person indkørt Mål nået Ikke fastlagt 

Andre områder    

- Få anvendt arv på 227.000 kr. til øget biodiversitet i 
kommunen 

I gang, ikke 
afsluttet. 

Delvist  

 

De fleste af de mål, som DN Vordingborg havde stillet op for 2022 og til dels opstillede i løbet af 
2022, blev nået.  
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4. Videre frem 

Vi vil gerne: 

• Fortsætte med det meste som hidtil. 

• Udvide det faglige samarbejde med Vordingborg Kommunes naturafdeling m.m. 

• Tilføre bestyrelsen en person, som både ønsker at arbejde inden for det politiske og inden 
for det naturfaglige område. 

• Bliver bedre til løbende at formidle vores arbejde på de forskellige medieplatforme, vi råder 
over, eller kan få adgang til. 

• Inspirere til, at der i kommunen blive skabt ny natur på fx lavbundsområder. 

- Vi har besluttet at arbejde mere målrettet i en arbejdsplan og sikre organisatorisk opfølgning på 
de prioriterede sager.  

- Det er endvidere besluttet at søge tilskud til indkøb af en undervandsdrone, så vi selv bliver i 
stand til at dokumentere forringelserne i vores lokale havmiljøområder evt. i samarbejde med 
kommunen og lokale samarbejdspartnere. 


