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Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling holdt søndag årsmøde i Kulturarkaden i 

Vordingborg. Af foreningens ca. 1500 medlemmer i Vordingborg Kommune mødte desværre blot 

25-30 medlemmer op for at høre formand Martin Vestergårds beretning om, hvad lokalbestyrelsen 

og en række frivillige har brugt deres kræfter på i det forløbne år. 

 

Martin Vestergård indledte med en række gode nyheder, hvoraf DN har været mere eller mindre 

inde over de fleste. 

 

Vordingborg Kommune er blevet valgt til landets grønneste kommune, Naturnationalpark Ulvshale 

er sat i værk, fredningssagen for Kirkeskoven er omsider endelig afsluttet.  

 

EU-projektet Life Clima-Bombina er sammen med Rosenfeldt i fuld gang ude på Knudshoved 

Odde. På 280 hektar landbrugsområde vest for Knudsskov er man i fuld gang med at forvandle det 

store landbrugsområde til vild natur med vandhuller, der skal lokke klokkefrøer og andre padder til. 

DN har medvirket til, at det omstridte feriecenter ved Hjelm bugt er blevet skrinlagt. 

 

Naturformidling står højt på dagsordenen hos lokalbestyrelsen, som har afholdt et pænt antal ture og 
offentlige arrangementer. Naturplejegrupper har ydet en stor indsats med høslet af hensyn til 

orkideerne på Østmøn. En anden naturplejegruppe har løbende bekæmpet brombær på Munks 

Banke ved Nyråd og sikret udsigter i øvrigt og skabt bedre  grundlag for mere biodiversitet, For 

nylig har over tres  børn og voksne medvirket til at opsætte et halvt hundrede ugle, tårnfalke, stære 

og mejsekasser. 

 

Der har været afholdt borgermøde om mere og bedre natur i Vordingborg Kommune, hvor der er 

potentiale for større genopretningsprojekter på Lavbundsjorder. 

 

DN fungerer jo som naturens vagthund, og der kan herske nogle fordomme omkring DNs virke. 

Lokalafdelingen har været inde over 450 sager og afgørelser og heraf har DN rent faktisk kun haft 

indsigelser i forhold til de 4. 

 

DN har naturligvis også været inde over forslaget til nye kommuneplan. DN er af den opfattelse, at 

der for 40 år siden blev indgået en aftale om en grøn kile øst for Hulemosesøen i retning mod 

Munks Banke. Denne kile skulle friholdes for byggeri og beboelse. Forslag til ny kommuneplan 

åbner mulighed for bebyggelse her, hvilket efter DN’s opfattelse er i strid med tidligere aftaler. 

Til gengæld indeholder kommuneplanen flere andre positive elementer bl.a. muligheden for meget 

mere skovrejsning 

 

I kommentarerne til Martins beretning kom deltagerne ind på, at såvel DN som kommune og stat 

løber ind i dilemmaer, hvor kampen om jorden skærpes. Solceller, vindmøller, biogas og mulige 

naturgenopretningsprojekter går ikke altid hånd i forhold til fælles interesser. En overordnet 

planlægning fra staten ses som en nødvendighed. Man kommer til at prioritere mellem klima og 

natur, og hotte diskussioner må forudses.  

Udvalgsformand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Anders Andersen, der deltog som mening 

medlem af DN, kom ind på nogle moralske perspektiver, som ikke gør diskussionerne lettere. Vi 

har brug for mad, og til det bør den gode landbrugsjord bevares, hvorimod der kan blive tale om at 

udlægge dårligere jord til natur for at fremme biodiversiteten. 

 



I forbindelse med årsmødet var det også valg til lokalbestyrelsen, hvor en tredjedel af medlemmerne 

var på valg. Flemming Kruse, Ditte Lautrup Larsen og Ulrik Jensen blev valgt for en ny treårig 

periode. Anders Roland ønskede at udtræde af lokalbestyrelsen for at blive suppleant, og hans 

bestyrelsespost overtages af Jørn Jespersen, som i en periode har været ad hoc tilknyttet 

lokalbestyrelsen i en slags konsulentrolle. Ny i lokalbestyrelsen bliver Jesper Karup, der i første 

omgang tilknyttes lokalbestyrelsen ad hoc. 

 

Forud for årsmødet havde DN’s vandmiljøkonsulent Henning Mørk Jørgensen et oplæg om de 

bekymrende tilstande omkring Danmarks kyster, vandløbene og grundvandet. Et 

vandrammedirektiv fra EU opstiller fælleseuropæiske mål og krav, men i flg. Henning Jørgensen er 

det næppe realistisk at opfylde målene inden 2027, som er sat til officiel skæringsdato. 

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Jensen, sekretær i DN Vordingborg’s bestyrelse 
 


