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Noter fra pop-up møde om Mere Natur på Jungshoved 30. marts 2022  

E4er generalforsamlingen havde Lokalforum inviteret 7l oplæg, spørgsmål og debat om emnet Mere 
Natur på Jungshoved. 

Som gæster fra Vordingborg Kommune (VK) deltog: 

Mikael Smed, borgmester 

Daniel Irvold, formand for § 17.4 udvalget om Mere Natur i Vordingborg Kommune 

Mikael Smed gav en status på naturprojekter i VK, se vedlagte præsenta7on. 

Med hensyn 7l det videre arbejde noterede Lokalforum sig en række posi7ve 7lkendegivelser: 

1. VK ser gerne en udvidelse af Biosfæreområde Møn over Bøgestrømmen og vil gerne støPe 
Jungshoved med dePe arbejde.  

2. Indsatserne ”Vild med vilje” og ”Vilde Vordingborg” fortsæPes, og Lokalforum inddrages. 

3. VK kan godt – i samarbejde med lodsejerne – hjælpe med at organisere naturvenlig pleje af 
strandenge, fx afgræsning. 

4. Daniel beder VK’s administra7on kontakte Lokalforum som anbefalet af § 17.4 udvalget: ” “Via 
samarbejde med borgere arbejdes der på at iden7ficere arealer i 7lknytning 7l eksisterende 
naturområder – del af Grønt Danmarkskort, der kan indgå i større sammenhængende 
naturområder.” 

5. VK har i budget 2022-24 afsat 0,5 mkr 7l forundersøgelse og fondssøgning samt 0,6 mkr 7l en ny 
‘grøn’ medarbejder. På Jungshoved kan vi bl.a. få glæde af det som hjælp 7l at vurdere lokale 
projekter og søge eksterne fonde i samarbejde med VK. 

6. VK understøPer private projekter og konkret blev et nyt projekt med mere skov og rewilding i 
Bønsvig og Store Hestehave skov omtalt.  

7. VK undersøger bl.a. støPemuligheder fra ”Climate Ac7on Planning (CAP)” og klima-
lavbundspuljer. 

8. VK vil gerne samarbejde med lodsejere om ansøgninger 7l fx Danmarks Naturfond og hjælpe 
med ansøgninger 7l puljer.  

9. VK samarbejder gerne om mere natur på Boringsnære beskyPelsesområder (BNBO) omkring 
vandboringer.  
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10. Mere natur i grø4ekanter ved at ierne det afslåede materiale er vanskeligt fordi der er for 
meget affald i grø4ekanterne 
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