
Arbejdspapir for gruppen ”mere miljø” under Jungshoved Lokalforum 

Gruppering og prioritering Grp. A: Aktuelle sager 
         B:  
         C: Udsat til senere 

Prioritet  
Prioritet indenfor den enkelte 
gruppe 

 

Emne Grp. Prio Bemærkninger 

Gruppe 1:    

”Vild med vilje” er en god idé A 1  

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

A 1 
 

Højt græs har kvalt det kommunen har sået A 1  

Saml erfaringer fra andre kommuner og gør det bedre A 1  

Konsulenthjælp til haver og grøfter  3  

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

A 1 
 

Lavbundsjorde med solceller og natur C 3  

Lavbundsjorde med gangbroer til dyr og mennesker 
inspiration: Amager Fælled 

C 4 
 

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

  
Henvises til miljøudvalg 

Mere natur nær skovdrift C ?  

Afklaring om ejerskab for gadekær og branddamme A 2  

Mere naturskole og aktiviteter for børnefamilier A 3  

Gruppe 2:    

”Vild med vilje” er godt, men må gerne trimmes  A 1  

Utæmmet natur nogle steder, passet andre steder A 1  

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. 

B 1 

 

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

  
Stiudvalg/ruteudvalg 

Gruppe 3:    

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

C 3 
 

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

A 4 
 

Oprense vandhuller A 3  

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

  
Forsøgt i dette skema 

Biosphære område på Jungshoved ? ? Som på Møn 

Gruppe 4:    

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

C ? 
 

Samlet plan for Jungshoved    

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

  
Miljøudvalg 

Gruppe 5:    

Frivillighed kan være en svaghed ? ?  

Lokalforum arbejde med forslag til Vordingborg 
kommune 

? ? 
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Emne Grp. Prio Bemærkninger 

Vordingborg kommune bør understøtte drift af 
projekter, modvirke tilgroning 

C ? 
 

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

A 1 
 

Løbende opsamlet fra udvalgets møder    

Beplantning omkring vandboringer    

Sammenhæng mellem naturområder langs vandet (på 
tværs af Jungshoved 

  
 

    

 


