
2021 08 18 Pop-up møde om mere Natur på Jungshoved  – bilag med forslag og ideer fra deltagerne: 

Oplæg: Hvad er mere natur? Hvor kan vi få mere natur? Hvad kan vi selv gøre? 

Gruppe 1: 

• ”Vild med vilje” er en god idé 

• ”Vild med vilje” fungerer godt nogle steder f.x hvor det er anlagt i en rundkørsel eks. Rundkørsel 

ved Ny Esbjergvej 

• Højt græs har kvalt det kommunen har sået 

• Saml erfaringer fra andre kommuner og gør det bedre 

• Konsulenthjælp til haver og grøfter 

• Slå pladser og gange til færdsel og ophold i det ”vilde med vilje” 

• Lavbundsjorde med solceller og natur 

• Lavbundsjorde med gangbroer til dyr og mennesker inspiration: Amager Fælled 

• Hvor stort et antal solceller skal der til for at gøre Jungshoved grønt? 

• Mere natur nær skovdrift 

• Afklaring om ejerskab for gadekær og branddamme 

• Mere naturskole og aktiviteter for børnefamilier 

Gruppe 2: 

• ”Vild med vilje” er godt, men må gerne trimmes  

• Utæmmet natur nogle steder, passet andre steder 

• Mere tilgængelighed. Samarbejde med kommunen og lodsejere om forbindelsesveje  ad 

eksisterende markveje, suppleret med nye til færdsel til fods  og på cykel. Inspiration: Istidsruten i 

Holbæk og Odsherred m,fl. 

• Åbne op for flere skiltede ruter gennem fx skov, der i forvejen har grønne skovskilte. 

Gruppe 3: 

• Se på lavbundsjorde, måske er der flere end kommunen har optegnet 

• Udvide området ved Noret, Sortemosen, til området øst for dæmningen (Jungshoved) 

• Oprense vandhuller 

• Samle flere små projekter sammen til et stort. Gå sammen om et stort arbejde. 

• Biosphære område på Jungshoved 

Gruppe 4: 

• Afvikle og udvikle. F.eks. opkøbe Lynggården ved fonde og ændre  

• Samlet plan for Jungshoved 

• Kloakering v. kommunen - de steder, der mangler på Jungshoved med pilerensningsanlæg bl.a. i 

Stavreby 

Gruppe 5: 

• Frivillighed kan være en svaghed 

• Lokalforum arbejde med forslag til Vordingborg kommune 

• Vordingborg kommune bør understøtte drift af projekter, modvirke tilgroning 

• Samle erfaringer med ”vild med vilje”, lave ”øer” af vild natur i det passede 

 

Desuden spørgsmål fra salen vedrørende erstatning ved stigning af vandspejlet. Det er der ikke vedtaget 

noget om oplyser Vordingborg kommune. 

 

Lokalforum har samlet disse forslag fra salen, videresender dem som samlet forslag til Vordingborg 

Kommune. Lokalforum påtager sig ikke jobbet med at ansøge og gennemføre projekterne. Ansøgere kan få 

hjælp fra Vordingborg kommune og diverse fonde. 

 

Referat Lise Jacobsen 


