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Forord 

 

Vordingborg Kommunes Miljø- og Klimaudvalg 

vedtog i 2011 en Strategi- og Prioriteringsplan 

for kommunens grønne områder. Den følges 

der nu op på med en række grønne 

udviklingsplaner, én for hvert af de 16 

lokalområder. De grønne udviklingsplaner 

skal, inden for rammerne af Strategi- og 

Prioriteringsplanen, fungere som styreredskab 

for den fremtidige udvikling og daglige drift af 

de arealer, som Natursekretariatet er 

ansvarlige for. 

 

Visioner og målsætninger 

 

Strategi- og Prioriteringsplanen opstiller kort 

fortalt ni overordnede visioner for Vordingborg 

Kommunes grønne områder. Det handler om 

at fremme mangfoldighed, grøn profil, kyster 

og strande, grønne forbindelser, 

tilgængelighed, læring, grøn synergi, grøn 

turisme samt formidling. Samtidig beskrives de 

generelle målsætninger for forskellige typer af 

grønne områder og deres anvendelse. 

 

Strategi- og Prioriteringsplanen kan læses i sin 

helhed på Vordingborg Kommunes 

hjemmeside www.vordingborg.dk  > for 

borgere > natur, vandløb, grønne områder. 

 

 

 

 

Men hvordan omsættes visioner og 

målsætninger til konkrete tiltag på de 

lokaliteter, Natursekretariatet forvalter?  

Det skal denne grønne udviklingsplan 

præcisere ved at pege på, hvor den daglige 

drift kan ændres, enten i retning mod det mere 

naturprægede eller et større have-/parkpræg – 

og hvor der er behov for renoveringer og 

nyanlæg for at nå vores mål.  

 

Disse mere specifikke målsætninger for 

enkelte arealer skal ses som udtryk for, 

hvordan arealerne kan udvikles over tid. Det 

er derfor ikke alle forandringer, som vil blive 

iværksat straks, men Vordingborg Kommune 

vil med denne udviklingsplan arbejde hen 

imod at målsætningerne opfyldes.  

 

Før udviklingen af de enkelte områder skal der 

udarbejdes et detailprojekt. Lokalråd og lokale 

kræfter vil blive inddraget i detail-

planlægningen i det omfang, det er muligt. 

Lokalt engagement og frivillighed i forbindelse 

med den efterfølgende drift af omdannede 

grønne områder vil ofte kunne fungere som 

katalysator for at et projekt igangsættes og 

gennemføres. 

 

Denne grønne udviklingsplan er udarbejdet i 

samarbejde med lokalrådet for Kastrup, Ndr. 

Vindinge og Næs og dækker det geografiske 

område, som hører under lokalrådet. 
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Lokalområdet Kastrup, Ndr. 
Vindinge og Næs 

 

Landsbyerne Kastrup, Ndr. Vindinge,  Stuby, 

Ornebjerg  og en del af Næs ligger i området. 

Desuden er landområderne omkring 

landsbyerne,  Rosendal Gods samt 

Knudshoved Odde med i lokalområdet. 

 

Kastrup-Ndr. Vindinge fungerer som forstad til 

Vordingborg og benytter idrætsfaciliteter, 

grønne områder og strandene i Vordingborg. 

Her er forbindelserne til Vordingborg ligeså 

vigtige som de nærrekreative arealer, 

stiforbindelser og faciliteter. 

 

På de følgende sider gennemgås de arealer, 

Natursekretariatet har ansvaret for eller på 

anden måde er engageret i plejen af, samt 

andre grønne projekter, Vordingborg 

Kommune er involveret i. Tal i parentes 

henviser til oversigtskort på side 13. 

 

Landsbyer 

Kastrup og Ndr. Vindinge 

 
Gåsetårnskolen, Kastrup (1) 

Skolens udearealer omfatter flere boldbaner 

og de grønne arealer foran og mellem skolens 

bygninger. Mellem skolen og jernbanen ligger 

et  naturpræget område, som rummer en 

spejderhytte, shelters, bålplads og to 

vandhuller. 

 

Boldbanerne benyttes især af eleverne fra 

Gåsetårnskolen, men  Kastrup Kroketklub og  

Vordingborg Handicap Idræt (Fodbold) træner 

også her. 

 

Der er tætte, velfungerende læbælter med 

forskellige løvfældende træer og buske 

mellem de enkelte rum  ved boldbanerne og 

omkring området med spejderhytten. 

De grønne friarealer mellem bygningerne 

består af en sammenhængende græsflade 

med solitære løvtræer samt  tre øer ved 

parkeringsarealerne med græs og enkelte 

solitære træer . 

 

Driften fortsætter uændret

 

 
 

Kastrup Stadion (2) 

Kastrup Stadion rummer en 11-mands 

fodboldbane, tre 7-mandsbaner og en 5-

mandsbane. Der et et stort slid på græsset, 

som passes tilvarende intensivt.  

Hel anlægget er omkranset af levende hegn. 

 

Boldbanerne anvendes ugentligt af den lokale 

fodboldklub , og Vordingborg Handicap Idræt 

afholder stævner på Stadion. 

Dansk Kennelklub og en lokal hundeklub laver 

hundetræning på en separat bane. 

 

Driften fortsætter uændret. 

 
Legeplads Kastrup (3) 

Legepladsen ligger trygt og beskyttet midt i et 

beboelseskvartér, langt fra biltrafik, men med 

god adgang fra kvarterets netværk af 

gangstier. Legehus, gyngestativ, 

balancebomme og det øvrige inventar er 

placeret på en stor græsplæne, omkranset af 

nabohavernes hække og plankeværker. 

Græsset holdes som græsflade. 

 

Legepladsen er renoveret i 2010 og blev i den 

forbindelse målrettet mindre børn. Inventaret 

er valgt i samarbejde med de lokale 

dagplejemødre. Der er lagt vægt på, at 

redskaberne skal styrke børnenes motoriske 

udvikling.  

 

Legepladsen er under stadig udvikling.  

I 2012 er der plantet krydderurter og planter 

med spiselige bær for at stimulere duft- og 

smagssansen hos børnene.  

 

Driften af legepladsen og de omkringliggende 

græsarealer fortsætter uændret. 

 

 

Friarealer ved Kastrup Skole 
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Troldehøj (4) 

Det grønne område ved Troldehøj ligger i 

tilknytning til et boligområde, en daginstitution 

og den nybyggede Fakta i Ndr. Vindinge. 

 

En del af arealet er meget kuperet, og her 

anvendes græsplænen som  en populær 

kælkebakke i vinterhalvåret. 

 

Ved siden af bakken er der efter ønske fra 

lokale dagplejerne  etableret en legeplads i 

2012. 

 

Det tilstødende areal rummer en lille 

boldbane, en nord-sydgående trampesti til 

Fakta og et rektangulært regnvandsbassin 

med volde omkring. 

 

Her vokser desuden flere små lunde, som dog 

er store nok til at man kan få fornemmelsen af 

at være i en skov, når man færdes på 

trampestierne, der gennemskærer 

beplantningen.   

 

I tilknytning til alt dette ligger et uopdyrket 

areal, der slås en gang årligt, og som kunne 

anvednes til rekreative formål. 

 

Forskellige forslag til udvidede aktiviteter og 

forbedringer til området ved Troldehøj er 

blevet diskuteret med lokalrådet. 

  

Der er blandt andet ønske om, at det 

tydeliggøres hvilke arealer, der er offentlige, 

så man ikke skal være i tvivl om hvor man må 

færdes og opholde sig. I den forbindelse 

kunne trampestien i forlængelse af Engvej 

etableres som en egentlig grussti. 

 

 

Fodboldmålene på boldbanen er nedslidte og 

kunne udskiftes. 

 

Regnvandsbassinet kunne omdannes til et 

mere naturligt vandhul, så naturindholdet og 

oplevelsesmulighederne øges.  

 

I lundene kunne skabes mulighed for at træne, 

sidde og kravle ved at placere store sten, 

træstubbe og træstammer langs 

trampestierne.  

 

På det uopdyrkede areal kunne et område 

indhegnes til et naturpræget hundefriløbs-

område med klippede stier i højt græs. På sigt 

kan området få lov at springe i skov. 

 

Fodboldmålene udskiftes til parkmål. 

 

Der udarbejdes en detailplan for udviklingen af  

området i samarbejde med lokalrådet. 

 

 

Ndr. Vindinge gl. gadekær (5) 

Her lå tidligere et stort gadekær. Nu er det et 

klippet græsareal på hjørnet af Kærvej og Sct. 

Clemensvej med et mindre buskads og 

enkeltstående træer. Arealet fungerer 

hovedsageligt som genvej til busstoppestedet 

ved Sct. Clemensvej. 

 

Driften af arealet kunne ekstensiveres, så 

smutvejen bevares, mens den øvrige 

græsflade får lov at stå uklippet. Evt. kunne 

arealet tilplantes med forårsblomstrende løg 

og buske med smukke høstfarver for at skabe 

årstidsvariation. 

 

 
 

 

Eksempel på klippede stier i langt græs.  

Forsøg med ekstensivering af græspleje ved  

Langebæk Rådhus. 

 

Legepladsen i Kastrup 
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Sagaparken (6) 

Sagaparken ligger som en grøn kile mellem et 

beboelseskvarter, et industrikvarter og den 

stærkt trafikerede Næstvedvej. 

 

I parken kombineres åbne græsflader med 

lukkede busketter, buskads og skovparceller.  

Der er tydelige spor efter færdsel i parken, i 

form af trampestier og cykelspor i græsset. 

 

Her er to små søer, der tilfører parken en stor 

oplevelsesværdi med hver deres udtryk. Den 

sydligste sø er en skovsø med et rigt fugleliv, 

hvor man går på trampestier inde i en lille skov 

langs søbredden. 

 

Ved den nordligste sø ligger græsplænen helt 

ned til vandet, dog med beplantning langs en 

del af søen. Fornemmelsen af at være i en 

park er her dominerende. Man kan se gennem 

hele parken herfra.   

 

Flere steder i parken er tilsået egeparceller 

med agern fra Kirkeskoven i Vordingborg. 

Såningerne er sket med års mellemrum, så de 

unge egetræer befinder sig i forskellige stadier 

af deres udvikling.  

 

Egeparcellerne udtyndes efterhånden som 

træerne vokser til, så der skabes plads til 

træernes udvikling. 

 

Der arbejdes løbende med en foryngelse af 

parkens beplantning. 

 

 
Beplantningsbælte ved Thorsvej (7) 

Beplantningsbæltet adskiller to 

beboelseskvarterer ved henholdsvis Thorsvej 

og Gammelsøparken. Det består af høje 

løvfældende træer. Der er tydelige trampestier 

i beplantningsbæltet - stier, der kunne 

arbejdes videre med, for at forstærke 

oplevelsen af at gå ’i skoven’. 

 

Beplantningsbæltet gennemgås og udtyndes, 

eventuelt så trampestierne bliver tydeligere. 

 
Grønt område ved Erantisvej (8) 

I parcelhuskvarteret ved Erantisvej ligger et 

friareal, som består af en klippet græsflade 

med et regnvandsbassin. Lokalrådet har fokus 

på at denne grønne ’lomme’ skal udvikles til et  

 

 

lille naturareal, hvor bassinet skal fungere som 

levested for padder.  

 

Vordingborg Forsyning  il i 2013 rydde en del 

af det buskads, som vokser omkring bassinet, 

idet der dog efterlades noget   

beplantning  på den vestlige brink, så vandet 

fortsat ligger delvist i skygge. På sigt kunne 

den østlige brink flades ud for yderligere at 

forbedre leveforholdene for padderne. 

 

Det resterende del af arealet kunne gives et 

højere grad af naturpræg. 

 

Der udarbejdes en plan for udviklingen af 

arealet i samarbejde med lokalrådet. 

 

Grønt område ved Svalevej (9) 

For enden af Svalevej går en asfalteret sti som 

forbinder Kastrup og Ndr. Vindinge gennem en 

viadukt under jernbanen. Langs med 

skinnerne ligger en nyetableret støjvold, som 

ind mod bebyggelsen er anlagt med variende 

bredde og hældning på skråningerne, så den 

fremstår mindre som et teknisk anlæg og mere 

som en ’naturlig’ bakke.. 

Her ligger nogle byggegrunde som 

Vordingborg Kommune har opgivet at sælge, 

og arealet overdrages derfor i 2013 til 

Natursekretariatet og udvikles til et 

naturpræget rekreativt område. 

 

Der udarbejdes en detailplan for udviklingen af 

arealet. 

 

Ornebjerg 

 
Ornebjerg gadekær (10) 

Gadekæret er et af de større gadekær i 

Vordingborg Kommune. Det ligger i udkanten 

af landsbyen Ornebjerg helt ud til vejen. Langs 

vejen er rødt og hvidt autoværn.  

Branddamskiltet står stadig i vejkanten. 

 

Vandspejlet er vokset til med tagrør og arealet 

omkring gadekæret er velholdte. 

 

Driften fortsætter uændret. 
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Stuby 

 

Stubysøen (11) 

På historiske kort var området en høj, men 

som så mange andre steder er her gravet 

grus, så nu ligger her en sø med variereret, 

selvgroet randbevoksning. Når man færdes 

ved søen, har man fornemmelsen af at være 

kommet ind i en helt anden verden med fred 

og ro, et hemmeligt sted. 

 

Sportsfiskerforeningen ’Storstrømmen’ har 

fiskerettighederne til søen, men der er offentlig 

adgang til at gå ture og opholde sig ved søen. 

Her er bænke, affaldsspande og fiskebroer ud 

i vandet. Alle faciliteterne er nedslidte, men en 

del fungerer efter hensigten.  

 

Der er et stort potentiale i området, der kan 

gøres mere tilgængeligt med information om 

området, en oprydning i nedslidt inventar og 

opsætning af nyt inventar. 

 

Der udarbejdes en detailplan i samarbejde 

med sportsfiskerforeningen og lokalrådet. 

 

Det åbne land 

Fortidsminder 

Af de bedst bevarede og mest spændende 

fortidsminder i Vordingborg Kommune er 52 

beskrevet på Fortidsmindeguiden, 

www.fortidsmindeguide.dk, og på de konkrete 

lokaliteter er der opsat informationstavler. 

Enkelte steder er der også anlagt 

parkeringspladser ved fortidsmindet.  

Adgang til og formidling af fortidsminderne 

prioriteres højt.  

 

 

 

 

Vordingborg Kommune vil arbejde på, i 

samarbejde med lodsejerne, at skabe adgang 

til endnu flere fortidsminder og få dem 

beskrevet og formidlet på Fortidsmindeguiden 

og med informationstavler på lokaliteterne. Det 

er også et mål, at flere fortidsminder skal 

under regelmæssig pleje, enten af 

kommunens folk eller ved at oprette lokale 

frivillige laug til pleje af fortidsminderne. 

 

I lokalrådsområdet Kastrup, Ndr. Vindinge og 

Næs udfører Vordingborg Kommune 

naturpleje på en lang række fortidsminder, de 

fleste beliggende på Knudshoved Odde. 

 

 

Milehøj, Stuby (12) 

Milehøj Jættestue ligger vest for Stuby 4 km 

fra Vordingborg.  

 

Gravhøjen er meget velbevaret og en af de 

mest seværdige på Sydsjælland.  

 

 
 

Der er adgang til gravkammeret, hvor man 

tydeligt kan se den traditionelle opbygning af 

jættestuen med bæresten, dæksten og lagene 

af flint og ler, der tætner højen og beskytter 

graven mod vejr og vind. 

 

 Der er etableret god adgang til gravhøjen ad 

en græssti hen over en mark efter aftale med 

lodsejeren. 

 

Driften fortsætter uændret. 

 

Milehøj 

 

En af højene på Knudshoved 
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Knudshoved Odde  

Den vestlige del af lokalområdet Kastrup, Ndr. 

Vindinge og Næs udgøres af et helt specielt 

landskab på den langstrakte Knudshoved 

Odde. Her findes store naturområder og en 

tæt koncentration af velbevarede 

fortidsminder. 

 

Fortidsminder  
På Knudshoved Odde findes mange  

fortidsminder på Rosenfeldt Gods’ jorde, i 

skovene og på markerne.  Mange af dem er 

meget velbevarede og med offentlig adgang, 

mens  enkelte af fortidsminderne er meget 

medtagede, og kun en bunke store sten ligger 

tilbage. 

 

Nedenstående fortidsminder ligger på 

Knudshoved Odde. De er beskrevet på 

fortidsmindeguiden.dk, og ved hver gruppe af 

fortidsminder er sat informationstavle op 

ligesom adgangsforholdene er forbedret ved 

størstedelen af dem. 

 

- Knudshoved, høj med jættestue  

- Knudshoved, langdysse  

- Knudshoved Huse, langdysse  

- Kringelhøje  

- Trehøje Jættestue  

- Orebyskov, langdysse  

- Orebyskov, rundhøj vest  

- Orebyskov, rundhøj øst  

- Knudsby Gårde, stordysse  

 

 Driften fortsættes uændret. 

 

 
 
Fredning 
Knudshoved er fredet i 1952 med det formål at 

sikre at arealet forbliver i sin åbne naturtilstand 

uden tilplantning eller opførelse af bygninger 

etc. 

 
Klokkefrø  
På Knudshoved findes en bestand af den 

udrydningstruede Klokkefrø. I et forsøg på at 

sikre bestanden og give den mulighed for at 

sprede sig,  blev der i 05-07 etableret en 

række paddehuller på Knudshoved Odde. Der 

gøres  løbende nye tiltag for at forbedre 

leveforholdene for padderne i området. 

 
Græsningslaug 
Der udføres naturpleje med græssende kvæg 

på en stor del af Knudshoved Odde. Se mere 

under ’Frivillighed’. 

 
Strand 
På Knudshoved Odde er der adgang til 

stranden via private veje. 

 

Knudshoved, høj med jættestue 

 

Fredede fortidsminder på Knudshoved Odde.  

Det skraverede areal viser udstrækningen af landskabsfredningen på Knudshoved. 
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Rekreative ruter og stier 

 

Lokalrådet ønsker bedre stiforbindelser til 

Vordingborg, gerne langs jernbanen. 

Der er desuden lokale ønsker om at få bundet 

lokalområdet sammen med flere stier og 

motionsruter. 

 

Det undersøges nærmere hvor og hvordan 

stiforbindelserne kan forbedres. 

 

Vandreruter 
Sjællandsleden/NorthSeaTrail, her 

Sydsjællandsleden, krydser gennem 

lokalområdet med strækningen 

Hanebjerggård-Ore Strand. 

 

På etapen opleves et landbrugslandskab med 

mindre gårde. Man kan tage en afstikker på 

egen hånd ud på Knudshoved Odde og 

opleve den storslåede natur og de mange 

gravhøje.  

 

 
 

Cykelruter 
Den nationale cykelrute nr. 7 krydser området 

ad cykelstien langs Næstvedvej. Ruten går fra 

Rødbyhavn til Sjællands Odde.  

Frivillighed 

 
Igangværende projekter 
 

Knudshoved Græsningsforening medvirker til 

naturplejen i området mellem Draget og 

Knudsskovs østlige afgrænsning.  

 

 
 

Plejen består i afgræsning med Sort Galloway 

året rundt. Foreningen står for dyrenes 

velfærd, indberetning, registrering, avlsarbejde 

samt planlægning af arealernes afgræsning i 

samarbejde med Rosenfeldt Gods.  

 

Natursekretariatet bidrager med rådgivning og 

praktisk hjælp i forbindelse med 

gennemførelse af mindre pleje- og 

vedligeholdelsesopgaver, formidling og 

rekruttering af nye frivillige.  

 

 
Ideer til frivillighedsprojekter: 
 

Vedligeholdelse 

Natursekretariatet vil gerne, såfremt der er 

lokal interesse, have mere borgerinddragelse i 

vedligeholdelsen af de grønne områder, da 

det giver ejerskab og medbestemmelse for de 

involverede. 

 
Opstart af laug 

Natursekretariatet vil gerne vejlede og hjælpe 

ved opstart af gadekærslaug, høsletlaug eller 

fortidsmindelaug, såfremt der er lokal 

interesse for det.  

 

Galloway-kvæg på Knudshoved Odde 

 

National cykelrute nr. 7 

 

Sydsjællandsleden 
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Formidling 

 
Naturvejledning 
Naturvejlederen har i 2012 afholdt en 

inspirationsdag i Ørslevskoven, hvor 

dagplejere og børn fik ideer til hvordan de kan 

bruge skoven til leg.  

 

Afholdelse af inspirationsdage i det grønne 

område omkring Kastrup Skole for dagplejerne 

med idéer til naturaktiviteter for den 0-3 årige. 

 

Samarbejde med Rosenfeldt Gods om 

afholdelse af offentlige ture på Knudshoved 

Odde samt naturaktiviteter til ”Kulinarisk 

fødevarefestival” på Rosenfeldt Gods.  

  

Kommende projekter 
Naturvejlederen  vil formidle og udvikle forløb i 

tilknytning til det grønne område omkring 

Kastrup Skole i samarbejde med spejdere, 

dagplejere, daginstitutioner, Kastrup Skole, og 

andre interessenter. 

 

Der kan blive mulighed for opsætning af 

insektbo og formidling af insekternes liv samt 

opsætning af fuglekasser.  

 

Såfremt der lokalt opstår nye ideer til guidede 

ture hvor Ørslevs natur og lokalhistorie kan 

formidles, kan Vordingborg Kommune hjælp 

med at arrangere og synliggøre 

arrangementerne, bl.a. på 

www.naturenivordingborg.dk . 

Natur 

 
Fredninger 
Ud over den nævnte fredning af Knudshoved, 

findes endnu en fredning i lokalområdet 

 
Rosenfeldt 

Arealfredning fra 1953, som skal sikre at 

hovedbygningen på Rosenfeldt forbliver synlig 

fra havet og landskabet syd for godset. 

 

 
 
Natura 2000-handleplaner 
 

Nogle naturområder er af staten udpeget som 

internationale naturbeskyttelsesområder, også 

kaldet Natura 2000-områder. Disse områder 

er udpeget for at beskytte dyre- og plantearter 

samt naturtyper, der er truet i EU.  

 

Vordingborg Kommune har i 2012 vedtaget 7 

Natura 2000-handleplaner, som beskriver 

konkrete tiltag og forvaltningsmetoder, der 

skal være med til at standse tilbagegangen for 

truede naturtyper og arter indenfor områderne. 

 

Kysten omkring Knudshoved Odde og Avnø 

Fjord er omfattet af en sådan handleplan. 

Planen beskrives kort hér og kan læses i sin 

helhed på www.vordingborg.dk 

 

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 

Knudshoved Odde 

Natura 2000-område nr. 169 
 

Natura 2000-område 169 omfatter en del af 

den såkaldte dobbeltkyst langs det sydvestlige 

Sjælland. 

 

Området er karakteriseret ved den lavvandede 

Avnø Fjord og flere kystlaguner som Dybsø 

Fjord og Karrebæk Fjord.  

 

Den sydsjællandske dobbeltkyst er et 

lavvandet marint område, i den ydre kystlinje 

med en helt fri og dynamisk  landskabs-

dannelse. Dybsø Fjord, der har et meget lille 

opland, er en af Danmarks reneste fjorde med 

en udstrakt bundflora af kransnålalger. 

 

Langs næsten hele den lange kystlinje findes 

naturtyper af international betydning. Den 

største del er strandenge, men flere steder i 

den yderste kystlinje er der  strandvolds-

systemer med komplekse systemer af 

naturtyper og med stor artsrigdom.  

 

Den yderste del af Knudshoved Odde, Dybsø 

og til dels Avnø og Enø er usædvanlige ved at 

være moræne (istidsdannelser), der ikke har 

været opdyrket i århundreder, hvis nogen-

sinde. Disse områder huser vigtige forekom-

ster af overdrev, og på Knudshoved Odde og  
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Enø findes to af de to af de sidste danske 

bestande af klokkefrø. Tilgroning med træer, 

buske og høje urter er et problem, hvor 

afgræsning og høslæt af de lysåbne 

naturtyper ophører eller er utilstrækkelig. 

Udtørring som følge af dræning og grøftning er 

især et problem langs de indre fjordkyster. 

 

Nogle naturtyper og levesteder for sårbare 

arter er så små, at lokal påvirkning fra 

opdyrkede naboarealer kan være et problem. 

Samtidig er der nogle steder blevet så stor 

afstand mellem de vigtige forekomster, at 

spredning eller genindvandring vanskelig-

gøres.  

 
Den overordnede målsætning for området 
er, at de marine områder skal have god 
vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. 
Den komplekse og dynamiske kystnatur skal 
have høj prioritet. 
 
Naturtyperne på land skal have en 
hensigtsmæssig drift, der fremmer de 
naturtypekarakteristiske arter.  
 
Potentielle yngle- og rastelokaliteter for 
internationalt vigtige forekomster af vand- og 
kysttilknyttede fuglearter og for spættet sæl 
skal have tilstrækkelig lav prædation og 
forstyrrelse. Forudsætninger for opnåelse af 
bæredygtige bestande af klokkefrø skal 
være tilvejebragt. 

 

 
Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo  
 

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante. Fælles 

for invasive planter er, at de ikke tilhører den 

oprindelige danske natur og at de, med deres 

voldsomme vækst, fortrænger det naturlige 

plante- og dyreliv. Kæmpe-Bjørneklo findes i 

dag spredt ud over hele Vordingborg 

Kommune. 

 

Udover at Kæmpe-Bjørneklo er en direkte 

trussel mod den biologiske mangfoldighed, er 

den også giftig, idet dens plantesaft ved 

berøring med huden kan give voldsomme 

udslæt. Det er derfor vigtigt, også af hensyn til 

folkesundheden og befolkningens rekreative 

interesser, at planten bekæmpes. 

 

 

Vordingborg Kommune har i 2009 udarbejdet 

den første indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo. 

Planen omfatter kyststrækningen fra Dybsø 

Fjord til Kalvehave Havn.  

 

Dele af Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs 

lokalområde er dermed omfattet af planen. 

Den restende del af lokalområdet vil blive 

omfattet af en indsatsplan mod Kæmpe-

Bjørneklo i 2014.  

 

I et område, der er omfattet af en indsatsplan, 

har alle grundejere, offentlige såvel som 

private, pligt til at bekæmpe planten effektivt.  

 

 

Vordingborg Kommune foretager i dag 

bekæmpelse af planten på offentlige arealer i 

lokalområdet. 

 

 

Natura 2000-område 169 (Miljøministeriet 2011) 

 

Kæmpe-Bjørneklo langs vandløb 
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Oversigtskort  

 

Kæmpe-Bjørneklo langs vandløb 
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Opsamling og prioritering 

 

Denne grønne udviklingsplan gennemgår 

både arealer som skal opretholde status quo, 

steder hvor der kan ske forandringer i udtryk 

eller anvendelse samt helt nye områder, som 

kan udvikles til rekreative perler. Vi har også 

været omkring alle de frivillige tiltag der 

skabes af engagerede borgere, som derved 

bidrager til at løfte deres lokalområde og gøre 

Vordingborg Kommune meget grønnere. 

 

Blandt de udviklingspotentialer, der er nævnt i 

planen vil Natursekretariatet i samråd med 

lokalrådet prioritere indsatsen således: 

 

 

1. Udviklingen af det grønne friareal ved 

Troldehøj 

 

2. Udvikling af grønne ’lommer’ i 

boligkvarterer  (fællesarealer og tidl. 

byggegrunde) til naturområder.  

 

3. Udvikling af stier og faciliteter ved 

Stubysøen 

 

4. Sti langs jernbanen til Vordingborg og 

mod Lundby 

 

5. Lokal synliggørelse af fortidsminder og 

adgangen til fortidsminderne 

 

 

 

 


