
Pop-up møde om MERE NATUR d.18.8 v. Jungshoved lokalforum 

49 deltagere heraf fra Vordingborg kommunalbestyrelse:  

Daniel Irvold, Else-Marie Langballe Sørensen, Kurt Johansen, Michael Larsen, Nikolaj Reichel, samt fagchef i Byg, land 

og miljø: Diddi Thiemann 

1)  §17-4 udvalget (et midlertidigt rådgivende politisk udvalg) v. Daniel Irvold og Else-Marie Langballe Sørensen 

fortalte om udvalgets arbejde, der afsluttes i september og derefter overgår til kommunalbestyrelsens beslutning.  

Udvalget har lavet en række forslag til at sikre en bedre og mere sammenhængende natur i kommunen. Det foreslås 

bl.a., at der arbejdes på at udvide eksisterende projekter, at sætte fokus på lavbundsarealer og at afholde 

”naturmesse” med mange forskellige aktører inden for landbrug, skovbrug, foreninger m.m. for at inspirere flere 

lodsejere, som frivilligt kan deltage.  

2) Annabeth Hoffmann, der sammen med sin mand ejer skoven Det Øde og Ræveholms mose, fortalte om deres 

projekt med bedre natur siden 2016. De ville gerne undersøge, om man kan lave drift og natur på samme tid. Deres 

område rummer et unikt rigkær, som ved rydning og afgræsning er blevet udvidet. Der er skabt lysninger i skoven og 

gamle træer er forberedt til at give flere hulrum til sjældne flagermus mm. De har til deres projekt fået støtte fra flere 

fonde. Annabeth fortalte om deres erfaringer med ansøgninger og ikke mindst den store glæde ved at se området 

udvikle sig. 

3) Annemette Elbrønd har siden 2016 sammen med sin mand ejet Bøged skov og omliggende marker, ca.140 hektar. 

Annemette fortalte, at de bare ønskede sig en skov! Deres skov består af en gammel skov med store ege- og 

bøgetræer og en nyere skov, ca. 40 år. De ønsker en passet skov med enkelte områder med urørt skov, en større 

diversitet, hvorfor de har plantet småbladet lind, rødel, kastanje m.fl., en jagtvenlig skov, da de selv er jægere og at 

give tilgængelighed for andre naturbrugere. Deres landsbrugsjorder dyrkes både konventionelt og økologisk, og de 

kunne tænke sig at omdanne deres lavbundsområder til mere natur. 

Annemette stillede spørgsmålet: Hvad er egentlig mere natur? 

4) Debat om ovenstående emne. En lang række forslag fra deltagerne samles af lokalforum, gives videre til 

Vordingborg kommune og kan ses på www.jungshovd.net. Lokalforum kan ikke påtage sig jobbet med at omlægge 

kulturlandskaber til naturlandskaber, men interesserede kan søge hjælp hos kommunen og fonde. 

Referat Lise Jacobsen 

http://www.jungshovd.net/

