
Frivilliggrupper i naturplejen 

af HC Gravesen og Ditte Lautrup-Larsen, DN Vordingborg 
 

I snart 20 år har Naturstyrelsen inviteret til aktiv naturplejeindsats i Jydelejet på Høje Møn i samarbejde 

med Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg, Græsningsforeningen Høje Møn og Vordingborg 

Kommune. Én årlig plejedag i september, hvor kerneområdet for den sjældne orkidé, horndrager, bliver 

slået med le, og urtematerialet bliver revet af og fjernet. Som regel er vi 20 – 30 aktive på dagen.  

På plejedagen i september 2021 var der stemning for at gøre endnu mere, og hurtigt gik der en seddel 

rundt. Derved opstod den første naturplejegruppe af gode 60+-ere, med ønsket om at gøre en ekstra 

indsats for den særlige og sjældne natur på Høje Møn. 

Konceptet er afstemt af deltagerne: Vi er 12 deltagere og ønsker ikke at være flere. Vi mødes og arbejder 

på specifikke opgaver ca. 4 gange om året, hver arbejdsdag på 5 timer. Opgaverne er aftalt med 

Naturstyrelsen Storstrøm, der står for forvaltningen af skov og overdrev ved Møns Klint. Vi vægter det 

sociale højt: Det skal være sjovt og hyggeligt at mødes på denne måde, og vi spiser gerne et godt måltid 

bålmad sammen midt på dagen. 

Opgaverne består primært af rydning af kraftig urtevegetation og uønsket busk- og træopvækst på særlige 

lokaliteter, hvor plejeindsatsen er særlig vigtig af hensyn til biodiversiteten, og hvor maskinkraft ikke er 

mulig/ønsket. Altså hvor der er brug for en plejeindsats med håndværktøj, - aktivt og nyttigt! 

Alt vores værktøj er indkøbt med støtte fra Veluxfonden via ”Det grønne Guld” i DN: Leer, river, håndsave, 

ørnenæb og ikke mindst batteridrevet buskrydder og motorsav. Desuden beklædning, arbejdshandsker og 

sikkerhedsudstyr. Og endelig det bålgrej, der gør, at vi er godt kørende ved tilberedning af bålmaden. 

 
Første arbejdsdag den 10. november 2021. Rydning for orkidéen rød skovlilje. 
 

Andre har hørt om naturplejegruppen og har ønsket at være med. Derfor har vi nu oprettet 

naturplejegruppe nr. 2 på Høje Møn efter nogenlunde samme model, og denne gruppe er også kommet 

godt i gang. For at kende forskel på de to grupper, har vi ”døbt” den første gruppe ”Anacamptis” og den 

anden gruppe ”Pyramidalis”, hvilket er det latinske for- og efternavn på den sjældne orkidé, horndrager. 

Spørgsmål om naturplejegrupperne på Høje Møn til HC Gravesen, mail: hcgravesen@outlook.dk 

mailto:hcgravesen@outlook.dk


Parallelt med naturplejegrupperne på Høje Møn, har DN Vordingborg oprettet en gruppe af frivillige 

naturplejere ved Vordingborg. Ditte Lautrup-Larsen beretter: 

I november kunne vi fejre at have arbejdet med naturpleje på og ved Munks Banke i 1 år. Første arbejdsdag 

var d. 21. november 2021. Den 7. december i år samledes vi på Munks Banke for 16. gang. Ud over de 

gange, hvor de fleste fra gruppen er aktive, har der været ekstra gange, hvor 2-4 har mødtes for at gøre en 

ekstra indsats. 

 

Gruppen har nu på 13 medlemmer, og vi håber at kunne tiltrække flere, så vi kan starte en ny gruppe.  

Den nye gruppe kan arbejde primært på Kulsbjergområdet, hvor de mange lupiner er ved at kvæle flere 

spændende overdrevsurter på Store Kulsbjerg. Vi har også et stort ønske om at kunne nå at pleje den fine, 

lille orkidéeng neden for det gamle Vintersbølle Hospital. 

 

På Munks Banke nord for Nyråd er det lykkedes gruppen at rydde to brede baner ned ad skråningen mod 

syd for brombær, så der bliver mulighed for mere spændende planter. Vi har desuden slået stien rundt om 

bakken og i den plantede egeskov på den anden side af Fladbækken. Her har vi også slået flere invasive 

arter. I de fine små søer med bl.a. løvfrøer på græsengene syd for Munks Banke, har vi slået dunhammer. 

 

Den 23. oktober var borgere inviteret til at deltage i opsætning af over 40 fuglekasser på Munks Banke og i 

kløften ved Fladbækken. Der mødte over 20 børn og 40 voksne op. Vi er meget glade for den store 

opbakning og siger MANGE TAK FOR INDSATSEN! Den professionelle træklatrer Lars Bang klarede at 

montere de store ugle- og falkekasser, som skulle højt til tops. I december har vi plantet 10 tørstetræer, 

som er citronsommerfuglens favorit til at lægge sine æg. Vi plantede desuden flere vilde planter for at 

hjælpe forandringen lidt på vej. 

 

Gruppen råder over en trailer, som Vordingborg Kommune har stillet til rådighed. Den er fyldt med 

buskkryddere, motorsav, leer, river og diverse håndredskaber, som vi har fået penge til fra Veluxfonden via 

”Det grønne Guld” i DN. Fra denne pulje har vi også fået penge til at etablere en lille p-plads på området, 

samt en fast sti fra den og op til den smukke udsigt på toppen af bakken. Her står et solidt borde-

bænkesæt, som vi fået fra Vordingborg Kommune. 

 

Området er en fin lille naturperle, som kan være rammen om en lille gåtur og måske en tår kaffe, eller man 

kan nyde madpakken med udsigt. Indkørsel til området sker ad Munksgårdsvej, som ligger lige overfor 

Nyråd Skovstræde nord for Mønsvej. Efter et par sving kan man køre ind på vores skovparkering til højre. 

I Vestgruppen mødes vi ca. 1 gang hver måned klokken 10-12. Vi har valgt at mødes tit, men ikke så længe 

ad gangen, så har vi også tid og kræfter til andet den dag. Vi slutter altid med den medbragte kaffe og en 

snak. 

 

Har du lyst til at være aktiv i en naturplejegruppe i Vordingborg-området, kan du skrive til Ditte på:  

lautrup-larsen@webspeed.dk  

 

OBS. Bemærk også turen den 19. februar på Kulsbjerg omtalt her i nyhedsbrevet, hvor interesserede kan 

høre om muligheden for at blive naturplejere. 

 

 

mailto:lautrup-larsen@webspeed.dk

