
Ansøgning vedr. Naturprojekt på Jungshoved i hjemmesideversion 
Projektet 

Titel (max. 40 karakterer) Naturprojekt på Jungshoved 

Kort beskrivelse af projektets indhold 
Beskriv kort hvad projektet går ud på og det konkrete formål, hvortil der søges støtte (max 500 karakterer). 

Vi ønsker at gennemføre et naturprojekt i sammenhæng med eksisterende lokale tiltag for at benytte og beskytte halvøens særegne natur. 

Vi ønsker at skabe viden om og tilgængelighed til Bøndernes Egehoved og løvfrøsøerne på Sydgården i Roneklints arealer og herved at forbedre mulighederne for natur- 
og friluftsoplevelser. Desuden ønskes afgræsning af engen på Strandgården i Roneklint med involvering af lokale. 

Bøndernes Egehoved ejes af Nysø Gods. 

Sydgården ejes af Svend Erik Jensen. Løvfrøsøerne er etableret af Vordingborg kommune og Svend Erik Jensen i samarbejde med paddeekspert Kåre Fog. 

Strandgården ejes af Anders Madsen. 

For at skabe tilgængelighed ansøges om midler til: 

 Etablering af en ca. 2 m bred, ca. 690 m lang sti langs det levende hegn fra Sydgården i Roneklint til grusvejen, der fører fra Roneklintvej til Bøndernes 
Egehoved. En grussti med lave trægangbroer over de fugtige områder i alt ca. 80 m. Ved den lille sø føres stien op på diget med et grus som slidlag.   

o Se bilag 1 og 16 

 Fældning af to udgåede/døende asketræer og fjernelse af rødderne på diget, hvor stien skal gå. 

 Opsætning af en bænk undervejs på stien, så man kan nyde udsigten til søerne.  

o Se bilag 2 

 Etablering af en shelter på Sydgårdens areal på området mellem Ambækken og grusvejen.  
o Se bilag 3  

 Etablering af en bålplads ved shelteren, cementrør med fast svinggrill, redskaber til brandslukning.  
o Se bilag 4 

 Opsætning af miljøtoilet i behørig afstand til shelteren på samme område. 
Se bilag 5  

 Etablering af en grusparkeringsplads med plads til 3-4 personbiler, hvor Sydgårdens arealer krydser grusvejen til Bøndernes Egehoved. Areal 10x15m.  
o Se bilag 6 

 Opsætning af skraldespand, som tømmes af renovationen i Vordingborg kommune. 
o Se bilag 7 

 

 Vordingborg kommune sikrer via deres plejeplan for Bøndernes Egehoved, at området er tilgængeligt. 
 

 Etablering af en flad træbro med gelænder over Ambækken fra Bøndernes Egehoved til Hejreskoven. Tilgængelighed til broen ad den oprindelige markvej 
langs hegnet ind til Bøndernes Egehoved. Broen placeres, hvor der tidligere var en bro. 

Se bilag 8  
 

For at skabe formidling/viden om områdets historie, flora og fauna ansøges om midler til: 

 En informationstavle , skråtstillet A2 ved indgangen til Bøndernes Egehoved. 

 To tillægstavler i  A4 vedrørende løvfrøsøerne og den nye sti til det eksisterende informationsskab i Roneklint ( et træskab med informationstavle om 
landsbyen Roneklint og vandreruter herfra, et projekt med støtte fra Friluftsrådet). 

o Se bilag 9  
 
For at skabe sammenhæng i naturområdet arbejdes der sideløbende med et projekt for at skabe naturpleje på Strandgårdens enge ned til fjorden ved hjælp af frivillige 
involveret i et kogræsningslaug og hegning i samarbejde med Vordingborg kommune.  
 

Bilag: Tal henviser til bilag og placering på kortet, bilag 10 og 11 

  
Beskrivelse af projektets målgruppe 
Hvem vil få glæde af projektet? 

Projektets målgruppe er alle med interesse for naturen og stedets historie.  

Vi ønsker, at projektet skal være almennyttigt. Med en bedre tilgængelighed til området håber vi, at vi kan motivere til mere lokalt friluftsliv og samtidig formidle viden om 
området. 

Projektet henvender sig borgere i alle aldre, borgere fra omegnen og fjernere egne, f.eks. skoleelever, daginstitutioner, spejdere, studerende, ornitologer, botanikere, 
turister.  

I et samarbejde mellem kommunens naturvejleder og lokalrådets stiudvalg ønsker vi at arrangere ture for at give aktiv naturformidling. 

Med bedre adgang til området håber vi, at også borgere, der er dårligt gående, kan komme helt ud på området og nyde løvfrøerne, fuglelivet og den særegne natur. 

Cykelruten Berlin- København har netop fået en sløjfe Jungshoved rundt: Panoramaruten Eventyrlig Idyl nr.424 passerer forbi området, og vi håber at cykelturister vil gøre 
opholdt i området.  



Vi har flere overnatningssteder, som netop søges på grund af halvøens ro og unikke natur. Vi har 2 store sommerhusområder på Jungshoved, Bønsvig-Bøged og Roneklint 
med i alt ca.600 sommerhuse, hvis beboere vil kunne få glæde af turen og formidlingen i området.  

Jungshoved skole, et lokalt kommunalt forenings- og kulturhus, har mange lejrskolegæster på overnatning, som også vil kunne få glæde af området. 

Beskrivelse af områderne, projektet omfatter: 
Det er vigtigt for os, at projektet tager hensyn til balancen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.  
Bøndernes Egehoved er et fredet område med sjældne gamle træer, svampe og planter, et rigt fugleliv og løvfrøer. 

o Se bilag 12, - samt  Martin Vestergårds artikel i bladet ”Jungshoved” på: http://www.jungshoved.net/files/elementer/20120614-1027-17.pdf 
Sydgården har fået etableret søer til glæde for de sjældne løvfrøer.  

o Se bilag 13 

Bøndernes Egehoved har en historisk betydning og har været samlingssted gennem generationer. 
 
Det var tidligere et yndet skovturssted for familier, et yndet mål for skoleklasser og børnehaver/sfo, spejdere m.fl. hvor madpakken blev spist, der blev leget fælleslege, 
spillet bold, plukket brombær, gået på opdagelse, løst skoleopgaver m.m. På grund af tilgroning og dårlige adgangsforhold blev disse aktiviteter umulige. Kommunen har 
nu foretaget naturpleje på området, og der er udsat køer til afgræsning. Med bedre adgangsforhold vil tidligere tiders aktiviteter igen kunne finde sted. 
Stedets historiske betydning er beskrevet i Niels Østergårds bog ”Fra fæste til fritid” 
 
Tidligere gik der en lodssti fra Roneklint Lodshus til Præstø via en bro over Ambækken til Hejreskoven og derfra videre gennem Næbskoven til Præstø. Broen var slidt op og 
blev nedtaget for ca. 35 år siden. I dag er der kun et meget usikkert vad over åen. 

o Se bilag 14 

 

 
Beskrivelse af projektets organisering 
Hvem deltager i projektets planlægning og gennemførelse? 

I projektet deltager en arbejdsgruppe, der blev nedsat i Roneklint d. 22.marts 2015 på en workshopdag om udvikling  af ”natur- og friluftsprojekter i Roneklint”, og 
områdets lodsejere. Ovennævnte workshopdagen var indkaldt og arrangeret af Vordingborg kommune og Friluftsrådet. Projektområdet er et af 10 
demonstrationsområder, som følges af Friluftsrådet. 

Lodsejerne:  
Nysø Gods (Bøndernes Egehoved), Svend Erik Jensen (Sydgården), Anders Madsen (Strandgården)  

Arbejdsgruppen består af flg. frivillige:  
Svend Erik Jensen (ejer af Sydgården), Sune Madsen (Jungshoved Lokalråds stiudvalg og ornitolog ), Anne Okholm (Jungshoved Lokalråds stiudvalg), Bent Straagaard (lokal 
beboer), Knud Jacobsen (bladet Jungshoved), Lise Jacobsen (Jungshoved Lokalråds stiudvalg og Jungshoved skole) i samarbejde Elise Hvelplund (Naturvejleder i 
Vordingborg Kommune) 
Arbejdsgruppen har stået for planlægning af projektets udformning og vil stå for gennemførelse af projektet og den efterfølgende løbende pleje og vedligeholdelse i 
samarbejde med Vordingborg Kommune.  
 
Jungshoved Lokalråd støtter dette projekt, der lever op til mål og delmål i den lokale udviklingsplan for Jungshoved, LUP, der bl.a. ønsker at styrke: 

 Tilgængelighed til og viden om Jungshoveds flotte natur, herunder 
o Udvikling af flere vandreruter i det udvidede lokalområde 
o Flere arrangerede vandreture og fugleture 
o Udvikling af vådområder og søer med løvfrøer. 
o Mere afgræsning, høslæt og flere dyrelaug 

 Muligheder for at dyrke motion 

 Ældre borgeres mulighed for samvær og aktivt liv, herunder  
o Flere arrangerede vandreture 

 Kendskab til lokalhistorie 

 Tiltag for turisme og bosætning 

 Børnefamiliers mulighed for at lære hinanden at kende og skabe fællesskab 

 Genanvendelse af gamle murede transformatortårne 

 

 
 
Tidsplan for projektets udførelse  

Projektet forventes påbegyndt primo oktober 2015 og afsluttet ultimo marts 2018  

Planlægning af projektet: 

1. Fondsansøgninger til medfinansiering til projektet og indhentning af tilbud.  
2. Opstart af projekt med indhentning af tilladelser, dispensationer mm. til etablering af shelter, 

miljøtoilet, bålplads, træbro over Ambækken.   
o Se bilag 16 

3. Opsætning af bænk, etablering af grusparkeringsplads, grussti med lave trægangbroer samt 
skraldespand. Udarbejdelse af informationstavle og tillægstavler. 

4. Opsætning af shelter, miljøtoilet, bålplads, træbro, informationstavle.  
5. Færdiggørelse af faciliteter og afslutning af projektet.  



6. Indvielse af projektet og indsendelse af projektregnskab. 
 
Hvordan vil projektet bidrage til at forbedre mulighederne for oplevelser i naturen? 

Sydgårdens arealer har ikke tidligere været tilgængelige. Med den nye sti vil vi gerne skabe mulighed for nye naturoplevelser.  

Med etablering af en shelter vil der skabes mulighed for at overnatte i naturen og give nye oplevelser. Shelteren kan benyttes af turister, lokale beboere, spejdere m.fl. 
som et samlingssted i naturen med mulighed for at opholde sig længere tid i naturen og gå i ly/læ. Det giver flere muligheder for naturoplevelser med et lokalt 
samlingssted, hvorfra forskellige naturaktiviteter kan tage udgangspunkt fra.  

Projektet vil bidrage til at forbedre mulighederne for oplevelser i naturen ved at gøre området tilgængeligt via ny sti fra Roneklint By og ved at forbedre adgangsforholdene 
til Bøndernes Egehoved.  

Etablering af en parkeringsplads vil gøre det blive muligt for kørende at komme ud til områderne via grusvejen fra Roneklintvej og forbedre mulighederne for besøgende. 

Via guidede ture og aktiviteter i naturen for både børn og voksne vil vi aktivt formidle viden om historien og naturen i området og herved medvirke til nye oplevelser i 
naturen. 

Den nye sti fra Roneklint til Bøndernes Egehoved vil forbedre muligheden for en længere tur langs kysten uden biltrafik, samt forbedre muligheden for at vandre langs hele 
kysten på Jungshoved. Den nye sti vil medvirke til at skabe sammenhæng med Sjællandsleden, som i dag går tværs over halvøen i den yderste vestlige ende.  

o Se bilag 15.  

Med projektet ønsker vi at skabe sammenhæng til andre natur- og friluftsprojekter i området og herved give bedre muligheder for at opleve områdets særegne natur og 
historie: 

 Naturrum Præstø Fjord, Roneklint fyr ved batteriet på Roneklint. 

 Panoramacykelruten. 

 Sjællandsleden. 

 Margueritruten Jungshoved rundt. 

 11 vandreruter på Jungshoved beskrevet på informationstavler i Roneklint, Bønsvig, Stavreby og Stenstrup 

 Afgræsset område ved søerne i Roneklint By 

 Høslætlaug, der laver høslæt på arealer med truede planter på Jungshoved  

Vi håber, at en bedre tilgængelighed i området og flere lokale naturoplevelser også vil medføre øget bosætning på halvøen.  

 

 
Hvordan bidrager projektet til at øge målgruppens naturforståelse? 

 

Vi ønsker at øge målgruppens naturforståelse ved: 

 Informationstavler ved indgang til Bøndernes Egehoved og i eksisterende informationsskab i Roneklint samt i et tidligere transformatortårn (Et blandt 4 tårne 
erhvervet af lokalrådet og istandsættes via fondsmidler i 2015) på Skovhusevej. Formidlingen henvender sig bredt til både lokale beboere, naturinteresserede, 
turister, børn og voksne.   

 I ovennævnte skab og tårn vil miniguides om vandreruter været til rådighed. 

 Aktiv formidling ved naturvejleder, lokale ornitologer, turledere, lokalhistoriker m.fl., hvor områdets særlige natur og kulturhistorie formidles til forskellige 
målgrupper. 

 Arrangementer ved lokalrådets stiudvalg, hvor området vises frem og ruterne formidles.  

 Artikler i bladet ”Jungshoved” med formidling af områdets natur, historie, flora og fauna, som både henvender sig til den naturinteresserede og til børn og voksne i 
alle aldre.  

Bladet ”Jungshoved” er et lokalt blad, der omdeles til alle husstande på halvøen Jungshoved samt til en stor kreds af abonnenter. I hvert nummer er artikler, som 
bl.a. beskriver planter og dyr ved botaniker og ornitolog, som vil medvirke til formidling. Bladet ligger tilgængeligt på hjemmesiden www.jungshoved.net  

 Oprettelse af et særskilt menupunkt på Jungshoved lokalråds hjemmeside: 

 www.jungshoved.net med faktaark og beskrivelser om Bøndernes Egehoved  og Sydgårdens arealer , - historie, flora og fauna samt evt. forslag til ture og 
aktiviteter i området. 

 Alle turene på Jungshoved findes desuden som turfoldere til at printe ud fra hjemmeside www.jungshoved.net, hvor også den nye tur vil blive tilgængelig. 

 
På www.junghoved.net kan der ligeledes lægges forslag til undervisningsforløb om naturen på Bøndernes Egehoved, paddesøerne, fuglelivet ved Roneklint, kulturhistorien i 
området, som kan kobles til Natur/Teknik, Historie, Biologi, Idræt, Dansk og Matematik. Shelteren kan anvendes som base for udeundervisning.   

 

 
 
Indgår der frivilligt arbejde i projektet? Beskriv omfanget 

Ovenstående arbejdsgruppe i forbindelse med planlægning og gennemførelse samt formidling.  

http://www.jungshoved.net/
http://www.jungshoved.net/
http://www.jungshoved.net/
http://www.junghoved.net/


Arbejdsgruppen mødes 8-10 gange årligt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet samt planlægning af evt. aktiviteter/ture. Efter projektets 
gennemførelse mødes arbejdsgruppen 2 gange årligt forår og efterår/vinter. I foråret for at planlægge aktiviteter, arbejdsdage samt vedligeholdelse samt et møde i 
efteråret med evaluering af aktiviteter og planlægning af vedligeholdelse/drift henover vinteren.  

Et kogræsningslaug af frivillige tilknyttes afgræsningen af Strandgårdens areal. Høslætlauget på Jungshoved involveres i naturpleje og optælling af orkidéer og sjældne 
planter i området. 

Lokale ornitologer fra DOF (Dansk Ornitologisk Forening) overvåger redekasser for Stor Skallesluger på Bøndernes Egehoved og optælling af fugle i området i samarbejde 
med Vordingborg Kommune. 

Vedligeholdelse og løbende drift af faciliteter sker ved hjælp af lokale frivillige og foreninger. 

  

 
Hvordan vil målgruppen blive informeret om projektet? 

Der oprettes et særskilt menupunkt på Jungshoved lokalråds hjemmeside: www.jungshoved.net , hvor der informeres om projektet.  

Projektet synliggøres på Vordingborg Kommunes hjemmeside: www.udinaturen.vordingborg.dk, www.oplevvordingborg.dk samt www.udinaturenvordingborg.dk. 
Desuden synliggøres projektet og aktiviteter løbende på facebooksiden ”Frisk Luft – friluftsoplevelser på Møn og Sydsjælland”.  

Der informeres om projektet i dags- og ugepressen, lokalradio, i bladet ”Jungshoved” og indslag i TV2- Øst. 

Via skiltning på Roneklintvej ved grusvejen til Bøndernes Egehoved (blåt skilt opsættes af Vordingborg kommune) vil bl.a. cyklister blive opmærksomme på området. 

Via turforslag i informationsskabet i Roneklint vil bl.a. cyklister blive opmærksomme på området. 

 

 
Hvordan vil projektets fremtidige drift/vedligeholdelse blive sikret? 

Fremtidig vedligeholdelse forestås af frivillige i samarbejde med Vordingborg Kommune. Arbejdsgruppen planlægger årlige arbejdsdage med mindre 
vedligeholdelsesopgaver, mens kommunen er behjælpelige med større vedligeholdelsesopgaver. 

 

 
 
Eventuelle yderligere kommentarer 

På sigt vil det være muligt at udvide naturområdet. Den nye sti og hele området vil på sigt blive en del af en kommende Naturpark Præstø Fjord, som der arbejdes 
kommunalt med at etablere. 

Der vedlægges bilag i form af uddybende artikler, kort og fotos. 

 
 
Bilag i form af uddybende projektbeskrivelser, skitser, fotos mv. må gerne vedlægges eller indsendes pr. e-mail til: tips@friluftsraadet.dk 

 

 

http://www.jungshoved.net/
http://www.oplevvordingborg.dk/
http://www.udinaturenvordingborg.dk/

