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Erfaringsopsamling.  

Samarbejde mellem naturvejleder og grønne frivillige i Vordingborg Kommune.  

Vordingborg Kommunes Naturafdeling (det tidligere Natursekretariat og nu Afd. for Byg, Land og 

Miljø) har fra 2011 til 2016 ansat en naturvejleder med løntilskud fra Friluftsrådet. Et af 

naturvejlederens fokusområder har været at samarbejde med foreninger, borgere, ildsjæle, lokalråd 

og lodsejere i forhold til at igangsætte naturplejeprojekter samt udvikle lokale natur- og friluftsprojekter 

i landsbyerne, byerne og i det åbne land. Naturvejlederen har via sine offentlige arrangementer og 

formidling været en del i kontakt med borgerne og været i dialog med dem om deres ønsker til 

udvikling af lokalområderne.  

Det har drejet sig om forskønnelse af gadekæret, etablering af afmærkede stier, formidling af den 
lokale natur- og kulturhistorie via skilte og foldere, etablering af faciliteter til friluftslivet såsom shelters, 

madpakkehuse og borde-bænke, naturpleje med le og rive samt etablering af kogræsserlaug. 

Naturvejlederen har fungeret som bindeled mellem borgerne samt natur- og parkforvaltningen og 

sørget for at bringe borgernes idéer ind til relevante medarbejdere i kommunen.  

Nogle gange er initiativet kommet fra kommunen selv, f.eks. høslæt på en kommunalt ejet eng. Andre 

gange har en lokal ildsjæl eller gruppe af borgere henvendt sig til kommunen med en idé til et lokalt 

naturprojekt, f.eks. oprensning af et gadekær eller etablering af en sti. Sidstnævnte har vist sig at 

være lettest at fastholde, da engagementet er kommet fra de lokale beboere selv. Kommunen har haft 
en understøttende rolle og rådgivet i forhold til at føre idéerne ud i praksis. Kommunen har ligeledes 

bidraget med økonomisk via forskellige kommunale puljer, der støtter udvikling i lokalområderne samt 

forskønnelse i landsbyerne.   

Nedenfor er en række eksempler på frilufts- og naturprojekter beskrevet både i forhold til opstart, 

organisering, rekruttering, fastholdelse, drift og økonomi. Naturvejlederens rolle i de forskellige 

projekter er ligeledes belyst.       

Høslætlaug skaber lys til engen 

I Vordingborg Kommune har der gennem de sidste 6 år været fokus på involvering af frivillige i 

naturpleje. Det har blandt andet drejet sig om etablering af høslætlaug, hvor en gruppe af frivillige 

mødes 1-2 gange årligt for at slå slæt på en udvalgt naturlokalitet. Med le og rive skabes der lys og luft 

til de lavtvoksende plantearter, herunder forskellige arter af orkidéer og andre sjældne planter. 

Plantematerialet fjernes efter høslæt, så naturlokaliteten med tiden udpines, hvilket også gavner de 
mere nøjsomme plantearter.  

I 2011 blev der på kommunens initiativ opstartet et høslætlaug på en kommunalt ejet naturlokalitet 

beliggende på en skrænt ud mod kysten ved Vintersbølle Strand i Nyråd øst for Vordingborg. 

Lokaliteten rummer både overdrevslignende vegetation, fersk eng med orkidéer og 

strandengsvegetation ud til vandet. Til det første høslætarrangement blev en le-kyndig Niels Åmand 

Johansen inviteret med for at instruere begyndere i høslæt med le og le-udstyr kunne lånes. En del 

lokale mødte op, og nogle blev allerede her optaget af høslætaktiviteten og købte deres egen le. 
Siden da har der været høslæt på lokaliteten i sommersæsonen og afholdt planlægningsmøder i 

vinter- og forårssæsonen.   
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På Jungshoved henvendte en lokal beboer sig til kommunen efter at have læst om høslætaktiviteterne 
ved Vintersbølle Strand i lokalavisen. Vedkommende havde lagt mærke til en privatejet eng på 

Jungshoved med mange Maj-Gøgeurt, som også kunne have gavn af årlige slæt. Samtidigt havde 

vedkommende nogle geder gående, som kunne aftage høet efter aftale med landmanden, der ejede 

engen. Naturvejlederen mødtes med beboeren og landmanden og kiggede på lokaliteten, og der blev 

aftalt en dato for det første høslætarrangement. Høslætarrangementerne blev annonceret i det lokale 

Jungshovedblad og på lokalrådets hjemmeside og en del lokale mødte op og gav en hånd med.  

Efter et par år med slæt på engen ved Øen Smidstrup på Jungshoved ønskede nogle af de frivillige at 

kaste sig over nogle nye naturarealer med mere sjældne orkidéer og planter, som ligeledes trængte til 
naturpleje. Det drejede sig om en privatejet strandeng ved Bønsvig Hovedskov og et rigkær i 

Ræveholms Mose. På Jungshoved kom initiativet således fra de lokale beboere modsat 

høslætaktiviteterne ved Vintersbølle Strand, hvilket har været en af grundene til, at høslætlauget på 

Jungshoved har følt et større ejerskab til projekterne fra start af.  

Organisering og fastholdelse af høslætfolk 

Formanden for Nyråd Lokalråd, Susan Thydal, har siden 2011 været med til alle høslætaktiviteter ved 

Vintersbølle Strand. I 2016 var det 6. år i træk, der blev arrangeret høslæt på lokaliteten. Susan er 

kommunens tovholder/oldermand for høslætlauget i forhold til at tilrettelægge høslæt, rekruttere nye 

medlemmer og hjælpe med annoncering lokalt via opslag i lokalområdet og på facebook. 

Høslætlauget er organiseret som en uformel gruppe med en mailliste. I vintersæsonen indkalder 

naturvejlederen i samarbejde med tovholderen til et planlægningsmøde, hvor den kommende sæsons 

høslætarrangementer og evt. nye arrangementer planlægges.  

Der har i løbet af de 6 år været en del udskiftning i gruppen af frivillige ved Vintersbølle Strand. Der 

har både været afholdt en høslætsdag tidligt i sæsonen i maj (selektiv bekæmpelse af tagrør) og et 

sent slæt i august/september. Der har været størst opbakning til høslætaktiviteterne i maj, mens det 

har været vanskeligere, at få de frivillige til at møde op i august/september. Det kan hænge sammen 

med tidspunktet på året, hvor der i august/september er mange andre konkurrerende arrangementer 

og aktiviteter i det fri. Arrangementerne har været annonceret offentligt i lokalaviser, på hjemmesider, 

via lokale opslag og været med i DN (Danmarks Naturfredningsforenings) blad og på deres 

hjemmeside. Det har således været en god synlighed, som har bidraget til at lokke nye interesserede 

med, mens andre er faldet fra undervejs. Udfordringen har været at etablere en fast gruppe af frivillige, 

som er mødt op år efter år. En mulig forklaring kan være, at der i løbet af sæsonen kun er få 

arrangementer og folk derfor ”glemmer”, at de er med i høslætlauget. Det tager tid at få opbygget et 

socialt fællesskab, hvor de frivillige føler sig forpligtet til at komme.  

Det har været afholdt nogle mere faglige arrangementer henover sæsonen på naturlokaliteten såsom 

botaniske vandringer i forbindelse med ”De Vilde Blomsters Dag” i juni. Her har de frivillige samtidigt 

har kunnet se resultatet af deres arbejde og få fremvist den mangfoldighed af blomster, der findes på 

lokaliteten. På samme vis blev der afholdt en botanisk vandring og optælling af Salep Gøgeurt på 

strandengen ved Bønsvig Hovedskov, hvor de frivillige kunne se orkidéerne blomstre. Der kunne med 

fordel tænkes i flere sådanne arrangementer og evt. foredrag henover sæsonen, så de frivillige mødes 

oftere i løbet af sæsonen og samtidigt opnår en større faglig viden.   
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Naturvejlederen har i samarbejde med tovholder Susan forsøgt at opstarte høslætsæsonen med 
forskellige former for sociale aktiviteter. Eksempelvis en naturdag på engen, hvor mange lokale 

foreninger og spejdere var inviteret med for at gøre dagen til en familievenlig dag med masser af 

aktiviteter for både børn og voksne såsom snobrødsbagning, boldspil og leg på engen. 

Høslætarrangementerne er altid sluttet af med god forplejning, hvor der har været tid til at snakke og 

lære hinanden at kende. De større arrangementer har bidraget til at lokke nye nysgerrige til og nogle 

er blevet ved med at komme, bl.a. et par familier. De fleste er dog faldet fra igen, og det har været 

vanskeligt at fastholde de frivillige. Høslætgruppen er derfor afhængig af rekruttering af nye frivillige til 

gruppen for at nå op på en kerngruppe af frivillige på 7 til 10 personer.  

På Jungshoved har der også været en del udskiftning af de frivillige i høslætgruppen, siden 

aktiviteterne startede op i 2012, men der er hurtigere blev dannet en kernegruppe af frivillige, som er 

mødt op år efter år. De har lært hinanden at kende og føler en forpligtelse til at møde op. Der er 

opbygget et godt fællesskab omkring høslætaktiviteterne, som er med til at fastholde de frivillige i 

høslætaktiviteterne. På Jungshoved er de ligeledes organiseret som en uformel gruppe med en 

mailliste. Naturvejlederen mødes med de frivillige i vintersæsonen og planlægger datoer for den 

kommende sæson, og der planlægges evt. botanikture og faglige kurser. Naturvejlederen har ikke haft 

en fast kontaktperson i høslætlauget, men har løbende været i dialog med hele gruppen af frivillige i 

forhold til at planlægge datoer, tilrettelægge kurser og kontakte lodsejere. I 2016 har naturvejlederen 

overdraget planlægningen og afholdelsen af høslæt i Ræveholms Mose til de frivillige selv, hvor de 

har stået for kontakt til ejeren, planlagt datoer og medbragt ejet le-udstyr. De har afholdt det som 

fyraftensarrangementer på en hverdag, hvor det har været nemmere at passe ind, da weekenderne 
ofte er fyldt ud med andre arrangementer. Det har fungeret fint, at de frivillige selv har stået for at 

planlægge og afholde høslætarrangementerne.    

Naturvejlederen har stået for at synliggøre høslætarrangementerne i løbet af sæsonen gennem 

nyhedsbreve, pressemeddelelser og annoncering i lokalaviserne og på hjemmesider. På Jungshoved 

har de lokale i høj grad også bidraget til at synliggøre aktiviteterne på lokalrådets hjemmeside, og 

naturvejlederen har fået spalteplads i Jungshovedbladet til at omtale høslætarrangementerne både før 

og efter. Det har således været nemmere at nå ud til de lokale beboere på Jungshoved, og de er også 

bedre til at prikke hinanden på skuldrene og opfordre hinanden til at deltage. I løbet af de 5 år har det 
således været nemmere at få en kernegruppe af frivillige høslætfolk op at stå på Jungshoved 

sammenlignet med ved Vintersbølle Strand. En af grundene til, at det er lykkedes bedre på 

Jungshoved kan være, at der hurtigere er blevet opbygget et socialt fællesskab omkring 

høslætaktiviteterne. På Jungshoved har det også været muligt at samle en gruppe af frivillige med en 

særlig botanisk interesse, som har følt et særligt ansvar i forhold til at gøre noget for naturen.   
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Vedligeholdelse af grej og oplæring af høslætlaug 

I 2012 indkøbte Natursekretariatet i samarbejde med Landsbyforum (paraplyorganisation for alle 
lokalrådenen) med støtte fra Friliuftsrådets Tipsmidler leer i forskellige størrelser, slibesten og river, 

således at kommunen har kunnet låne le-grejet ud til lokale høslætarrangementer. Naturvejlederen 

har sørget for at vedligeholde grejet og deltaget på en række faglige le-kurser for at være klædt på til 

at instruere begyndere i høslæt med le, herunder sikkerhed.   

I opstarten af et høslætlaug er det vigtigt, at der en le-kyndig, der kan oplære de frivillige i høslæt-

håndværket, så begyndere kommer sikkert i gang. Det er også vigtigt at få startet op på den rigtige 

måde, så man får le-håndværket rigtigt ind i kroppen fra start af. Både ved Vintersbølle Strand i Nyråd 

og på Jungshoved har de frivillige efter nogle gange fået mere mod på at lære mere og nogle har købt 
deres egne leer, så de har kunnet øve sig på egen matrikel. Det har bidraget til at deres interesse for 

le-håndværket er blevet større. På Jungshoved førte det også til, at høslætlauget ønskede at blive 

endnu bedre i høslæt med le og at blive justeret i deres teknik. Naturvejlederen tilrettelagde derfor i 

samarbejde med de frivillige høslætfolk et kursus for mere øvede, hvor en le-kyndig fra Gribskov 

Høslætlaug blev hyret ind til at gennemgå le-håndværket, justere teknikken og også komme ind på 

slibningsteknikker og harring af leblade. Det var en udbytterig dag, hvor høslætfolkene fik finjusteret 

deres egen teknik og blev klædt bedre på til at sætte begyndere i gang. Kurset har også bidraget til at 

fastholde de frivilliges engagement i høslætaktiviteterne og gøre dem mere selvkørende.  

På samme måde har naturvejlederen også afholdt et oldermandskursus for interesserede høslætfolk, 

hvor der var fokus på le-teknikken, slibning og sikkerhed ved organisering af høslæt. Formålet med 

kurset var samtidigt at de mere garvede høslætfolk fra de forskellige høslætlaug blev klædt bedre på 

til at organisere høslæt på egen hånd og sætte begyndere i gang. 

Det er således vigtigt at kunne udlåne le-grej til høslætlaugene og give de frivillige en service i forhold 

til at grejet er vedligeholdt og bliver leveret og hentet til forskellige høslætaktiviteter, når der er behov 

for dette. Dette har været én af naturvejlederens opgaver. Samtidigt er det vigtigt, at de frivillige bliver 

klædt godt på til opgaven, og at der tilbydes forskellige kurser for både begyndere og øvede i høslæt 
med le, da det tager tid at få lært le-håndværket at kende. Det bidrager også til, at fastholde 

høslætfolkenes interesse på sigt, og at de rutinerede høslætfolk kan være med til at lære nye op.     
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Kogræsserlaug sørger for naturpleje 

En anden måde at engagere borgere i naturpleje er gennem etablering af såkaldte kogræsselaug, 
hvor en gruppe af borgere danner en forening eller en arbejdsgruppe, der går sammen om at passe 

en flok græssende dyr på en naturlokalitet, oftest er det kreaturer. Kogræsserlaugets opgave er at 

holde opsyn med dyrene, vedligeholde hegn og udføre mindre praktiske opgaver, mens kommunen 

står for etablering af hegn og fangefold og bidrager med rådgivning, især i opstartsfasen. 

I 2012 blev der på kommunens initiativ indkaldt til et opstartsmøde angående etablering af et 

kogræsserlaug i tilknytning til en kommunal eng ved Fladbækken tæt ved byen Nyråd. Det drejede sig 

om halvårsgræsning med 2 til 3 kreaturer. Der mødte en 12 borgere op til det første møde, og en 

gruppe af interesserede borgere satte sig sammen og kontaktede en landmand på Møn angående 
muligheden for et leje 1-2 kreaturer. Herefter indkaldte de til en stiftende generalforsamling, hvor flere 

interesserede dukkede op. Kommunen sørgede for opsætning af hegn og fangefold. Allerede fra 

første sæson kom foreningen godt fra start med en ca. 10 kødaftagende medlemmer. Der blev 

etableret en bestyrelse, oprettet en hjemmeside og udarbejdet vagtplaner ift. tilsyn med kreaturerne 

henover sæsonen. Foreningens medlemmer og bestyrelsen har bestået af personer, som ikke i 

forvejen har været vant til at arbejde med kødkvæg, så der har været en del at lære undervejs. De har 

løbende kunnet spørge landmanden til råds og også kontakte kommunen. Samtidigt har landmanden 

stået for forsikring og kontakt til dyrelæge mm., hvilket har gjort det mere enkelt for 

kogræsserforeningens medlemmer at varetage pasningen af dyrene. Kreaturerne er blevet sat ud på 

naturarealet i starten af maj og indbundet i oktober/november, hvor medlemmerne har købt hver en 

andel af kødet. Hvert år har kogræsserlauget arrangeret arbejdsdage med slåning af græs under hegn 

og bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo, som foreningen også har pligt til at holde nede på arealet efter 
aftale med kommunen. Der er udarbejdet en naturplejeaftale med kommunen, hvor naturplejeopgaven 

er beskrevet, herunder max antal dyr på arealet og foreningens øvrige forpligtigelser. Samtidigt har 

foreningen indgået en aftale med landmanden om pasning af dyrene henover sæsonen. Aftalerne 

sikrer en forventningsafstemning og forpligtiger formelt de forskellige parter i samarbejdet.  

Nu har ”Nyråd og omegns kogræsserlaug” haft sin 5. græsningssæson. Bestyrelsen og medlemmerne 

har nu opnået en solid erfaring med pasning af dyrene samt både udbinding og indbinding. De er 

blevet en selvkørende forening, som kun engang imellem kontakter kommunen for at få råd eller evt. 

praktisk hjælp til en opgave. Ellers løser de opgaverne på egen hånd. Bestyrelsen har fungeret stabilt 
fra start af og har haft styr på aftaler med landmand, forsikring, vagtplaner mm. Der har således været 

en god sammensætning af personer i bestyrelsen, som har haft de nødvendige kompetencer ift. 

organisering af en forening, forsikring og styring af økonomi. Naturvejlederen har derfor spillet en 

mindre rolle i forhold til at få foreningen op at stå.  

I opstartsfasen har naturvejlederen hjulpet med synliggørelse af kogræsserlauget med annoncering i 

lokalaviserne, udsendelse af pressemeddelelse samt annoncering af generalforsamling. Foreningen 

har selv stået for at udarbejde en folder og en hjemmeside om foreningens arbejde. Sidstnævnte 

bruger medlemmerne også til at føre logbog over tilsyn med dyrene, dele billeder og historier, mm. 
Folderen har foreningen delt ud i lokalområdet og til lokale arrangementer. Hvert år er der kommet lidt 

flere nye medlemmer til, mens nogle er sprunget fra, og antallet af medlemmer ligger nu rimeligt 

stabilt. Foreningen har ikke behov for at synliggøre sig yderligere, da de har de medlemmer, som de 

har brug for i forhold til køb af kødanparter.  
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Sammenlignet med høslætlaugene har det været nemmere at få kogræsserlaugets medlemmer til at 

forpligte sig til opgaven og få opbygget et socialt forpligtende fællesskab fra start af. En grund kan 

være, at der er en konkret gevinst ved at være medlem af et kogræsserlaug i form af kød i fryseren, 

og at dyrene skal tilses og passes. Det bevirker, at man er afhængige af hinanden på en anden måde 

end i et høslætlaug. Samtidigt mødes kogræsserlaugets medlemmer oftere henover sæsonen og 

hvert medlem har en opgave med at se til dyrene ca. hver 14. dag.  

I Vordingborg Kommune er der ligeledes etableret et kogræsserlaug på et privatejet naturområde ejet 

af en grundejerforening ved Kostræde Banke. Det drejer sig om en meget fin strandeng med en del 

orkidéer. Grundejerforeningen og andre interesserede i området har på samme vis etableret en 

kogræsserforening. De har lavet en aftale med den samme landmand på Møn om levering af 

kreaturer. Kommunen har på samme måde været behjælpelig i opstartsfasen, hvor to naturforvaltere 

og naturvejlederen deltog i et par indledende møder med grundejerforeningen. Her blev der talt om 

forskellige måder at organisere en kogræsserforening på samt kommunens rolle i samarbejdet. 

Kommunen har ligeledes været behjælpelig med opsætning af hegn, klaplåger og fangefold. 

Kogræsserforeningen ved Kostræde Banke er kommet godt op at stå og har haft sine første par 

sæsoner. Den er allerede nu selvkørende, hvor foreningens medlemmer står for pasning af dyrene, 
vedligeholdelse af hegn mm.  

En anden måde at organisere en kogræsserforening er netop startet op i tilknytning til en række 

privatejede strandenge ved Roneklint. Her er ejerne af strandengene interesserede i at få 

tagrørsbevoksningen græsset ned af hensyn til fuglelivet og samtidigt opnå en bedre udsigt over 

fjorden. Kommunens naturforvaltere og naturvejlederen besigtigede området sammen med en 

arbejdsgruppe af lokale interesserede borgere med henblik på opsætning af hegn. Arbejdsgruppen 

har hjulpet med nogle praktiske opgaver i forhold til klargøring af hegn og kontakt til en landmand, 

som gerne vil sætte nogle kreaturer ud på arealet. Kreaturerne går nu på et nærliggende naturområde 
ved Bøndernes Egehoved og Maderne. Arbejdsgruppen har ikke organiseret sig som en forening, 

men er mere uformelt organiseret med en kontaktperson og en mailliste. De har ikke interesse i at 

oprette en forening, da de ikke er interesserede i at aftage kødet. Deres motivation ligger udelukkende 

i, at der gennemføres naturpleje på strandengene. De vil derfor kun stå for at holde opsyn med dyrene 

og vedligeholde hegnet efter aftale med landmanden og mener derfor ikke, det er nødvendigt at 

etablere en formel forening.       
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Forskønnelse og et lokalt samlingssted i landsbyen 

Vordingborg Kommune udarbejdede i årene 2011 til 2013 en række grønne udviklingsplaner for 

kommunens 16 lokalområder, der beskriver hvordan de offentlige grønne områder kan udvikles, så 

der opnås en større variation i oplevelser, udtryk og naturindhold. Planerne blev til i et samarbejde 
mellem kommunens daværende Natursekretariat, de respektive lokalråd og andre interessenter, hvor 

der blev afholdt en række dialogmøder. De16 grønne udviklingsplaner beskriver blandt andet 

nuværende og fremtidig drift af de grønne kommunale arealer, etablering af nye stier, pleje af 

fortidsminder, gadekær samt naturformidling. Naturvejlederen deltog også i møderne med 

lokalrådene, og i planerne er der både et afsnit om formidling og om frivillige naturplejeprojekter. 

Dialogen med lokalrådene har medført at nye idéer er opstået, og at plejen er ændret på nogle af de 

kommunale arealer og på andre arealer er der forslået en ændret fremtidig brug.   

Se de grønne udviklingsplaner på https://vordingborg.dk/politik/borgerdeltagelse/ under de enkelte 
lokalråd.  

Et af de temaer, som har været drøftet på møderne er plejen af de mange gadekær i landsbyerne, 

som har en stor rekreativ betydning for de lokale beboere. Et andet tema, der har haft stor interesse, 

har været tilgængeligheden til naturen, skovene og de grønne områder i borgernes nærområde. Der 

har været et ønske om flere lokale vandreruter og stier og vedligeholdelse af eksisterende stier i 

lokalområdet, så det er lettere at opleve naturen og gå en tur uden kun at skulle gå ad hovedvejene. 

Et af de lokalområder, hvor der er mange gadekær er halvøen Jungshoved, hvor det blev aftalt at alle 

gadekærene ville blive besigtiget sammen med lokale kontaktpersoner for de eksisterende laug samt 

naturvejlederen og en naturforvalter. Her blev der set på den nuværende pleje og tilstand af det 

enkelte gadekær, og der blev beskrevet ønsker til en fremtidig vedligeholdelse af gadekæret. Da 

kommunen har mange gadekær er det en opgave som bylaug, foreninger og borgere i høj grad selv 

skal løfte lokalt. Kommunen kan hjælpe med fundraising og rådgivning i forhold til vedligeholdelsen af 

det enkelte gadekær samt i et vis omfang bidrage med mindre beskæringsopgaver omkring 

gadekæret. Midler til oprensning af gadekær skal gadekærslaugene selv ansøge gennem forskellige 

fonde og puljer. I 2015 oprettede kommunen en forskønnelsespulje, hvor gadekærslaug blandt andet 

kunne søge midler til forskønnelse af gadekæret. En forudsætning for at modtage støtte var, at der var 
oprettet et gadekærslaug/forening, som efterfølgende står for den løbende pleje af gadekæret.  

På baggrund af møderne med lokalrådene var der forskellige borgere og bylaug, som gerne ville have 

forskønnet deres gadekær. Det drejede sig om Keldby Gadekær på Østmøn, Hattedammen Gadekær 

på Bogø, Grumløse Gadekær i Bårse-Beldringe Lokalområde samt Stavreby Gadekær på 

Jungshoved. Naturvejlederen har løbende fulgt op og været i dialog med borgere i de ovenfor nævnte 

lokalområder i forhold til at søge penge via eksterne fonde og forskønnelsespuljen til oprensning af 

gadekæret samt etablering af faciliteter og forskønnelse omkring gadekærene. Naturvejlederen har 

blandt andet hjulpet med kontakten til sagsbehandlere i kommunen, herunder spørgsmål vedr. 
bundslamsanalyser, oprensning af selve gadekæret, bortskaffelse af plantemateriale, mm.  

Naturvejlederen har ligeledes spillet en rolle i forhold til at få organiseret borgerne i et laug/forening 

med etablering af et bylaug i Keldby og i Grumløse samt et vedligeholdelseslaug på Bogø. Oprettelse 

af en forening med vedtægter og bestyrelse giver mulighed for at foreningen kan søge eksterne 

https://vordingborg.dk/politik/borgerdeltagelse/
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fondsmidler og det var også én af forudsætningerne for at modtage støtte fra den kommunale 

forskønnelsespulje. Nogle af gadkærslaugene har også oprettet sig som et udvalg under lokalrådet, 

som det er tilfældet med Stavreby Gadekærslaug. Både i Grumløse, på Bogø og i Keldby er 

gadekærene blevet oprenset, der er beskåret træer rundt om gadekæret, og stensætningen er ved 

Grumløse Gadekær blevet renoveret. De lokale har været tilfredse med resultatet, og der har 

efterfølgende været en god opbakning til arbejdsdage ved gadekæret.  

I Kelby har de siden oprensningen i 2015 haft en del arbejdsdage og sociale arrangementer ved 

gadekæret, hvor der har været god tilslutning. Arbejdsdagene har bidraget til, at de lokale i landsbyen 

er kommet hinanden mere ved. I Keldby har de desuden oprettet en facebookgruppe, hvor de løbende 

slår op, hvad der foregår af aktiviteter i landsbyen og ved gadekæret og viser billeder fra 

arbejdsdagene. Det har bidraget til at skabe en større synlighed og opmærksomhed omkring 

bylaugets arbejde. Synligheden og afholdelsen af sociale arrangementer er dels med til at få nye 

nysgerrige til at dukke op, og dels bidrager det til at fastholde de allerede engagerede frivillige.   

Muligheden for at søge et opstartsbeløb i kommunen til at få gennemført en grundig oprensning af 

gadekæret har bevirket, at de lokale har engageret sig mere i opgaven og følt et ansvar i forhold til at 

følge op på vedligeholdelsen efterfølgende. Oprensningen har bidraget til, at det har set pænt ud fra 

start af, så de frivillige har kunnet ”starte op på en frisk” med den løbende pleje. 

Der ligeledes udarbejdet såkaldte skriftlige samarbejdsaftaler mellem gadekærslaugene og 
naturvejlederen/kommunen. Aftalerne bidrager til en forventningsafstemning omkring, hvad der er 

gadekærslaugets opgaver og forpligtelser fremover, og hvad der kommunens opgaver og forpligtelser. 

Samarbejdsaftalen er med til at holde hinanden oppe på og sørge for, at gadekæret løbende 

vedligeholdes, således at det ikke gror til igen i løbet af 3-4 år. Samtidigt er det også beskrevet i 

aftalen, at de frivillige selv skal sørge for at tegne en ansvars- og heltidsulykkesforsikring for at være 

dækket i tilfælde af tilskadekomst samt informere nye frivillige om dette.   

 

 

Ud og opleve natur og friluftsliv i nærområdet 

Som nævnt ovenfor har et af emnerne i dialogen med lokalrådene i forbindelse med udarbejdelsen af 

de grønne udviklingsplaner i Vordingborg Kommune været etablering og vedligeholdelse af stier og 
vandreruter. I lokalområdet Ørslev var der et stort ønske om at kunne komme ud og opleve naturen og 

de grønne områder i nærområdet med udgangspunkt fra Ørslev by. Det kunne samtidigt være en 

måde at fortælle om byens og omegnens historie og gøre området mere attraktivt for tilflyttere. 
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Tidligt i processen blev idéen om etablering af kløverstier i Ørslev bragt på banen, da det her var 
muligt at søge eksterne midler hjem til etablering af bynære, rekreative vandrestier. Der var endnu 

ikke etableret kløvertier i Vordingborg Kommune, så kommunen havde også en interesse i at få 

etableret en kløversti i samarbejde med et lokalområde. Der blev holdt en lang række møder mellem 

kommunen, naturvejlederen og repræsentanter fra lokalrådet, skolen, FDF Ørslev, idrætsforeningen 

ØGIF og dagplejerne i området. På møderne blev det diskuteret, hvor stierne skulle forløbe, hvad der 

skulle formidles langs ruterne og muligheden for i tilknytning til ruterne at etablere såkaldte ”aktive 

uderum” med faciliteter til frilufts- og naturoplevelser samt udeundervisning. Der blev nedsat en 

stigruppe, som kiggede på forskellige ruteforløb og tog kontakt til lodsejere i området. De viste sig at 

være en lang proces at få fastlagt ruteforløbene, da nogle af ejerne ikke ville have ruten til at gå forbi 

eller igennem deres matrikel. Ruterne blev derfor lagt om ad flere gange. Samtidigt skulle ruterne 

opfylde kravene til konceptet for kløverstierne med 4 bestemte rutelængder (3 km, 5 km, 7,5 km og 

over mere end 10 km), hvor ruterne udgår fra et fælles startsted. Samtidigt må ruterne ikke være for 
sammenfaldende og skal formidle hvert sit tema. For at nå i mål med projektet var det nødvendigt at 

lade en del af ruterne i det åbne land forløbe ad offentlig vej, da det ikke var muligt at få ruterne til at 

gå gennem nogle af de privatejede skove i nærområdet.  

Naturvejlederen har i processen hjulpet med at tage kontakt til flere af skovejerne og grundejerne for 

at fremlægge idéen med kløverstierne. Nogle gange har det hjulpet at kommunen har taget kontakt, 

mens det andre gange har været en fordel at stigruppen selv har kontaktet ejerne. Da stiforløbene 

endeligt blev fastlagt, har naturvejlederen hjulpet med at få seværdighedsteksterne færdige samt haft 

kontakten til trykkeri i forhold til layout og bestilling af skilte, informationstavler, startstander og 
opsætning af pile, piktogrammer mm. Der har løbende været en tæt dialog med stigruppen omkring 

teksterne. Pæle og piktogrammer er sat op i samarbejde med en medarbejder i Afd. for Trafik, Park og 

Havne, der har ansvar for kommunens rekreative ruter, samt driftsafdelingen i kommunen.  

Projektet blev opstartet i 2013 og i april 2016 blev kløverstierne endeligt indviet med taler fra hhv. 

borgmester Knud Larsen og formanden for lokalrådet Michael Laursen. En flot indvielse med stor lokal 

opbakning, hvor én af kløverstierne – rød rute, blev afprøvet i praksis. De lokale har allerede taget 

godt imod stierne og kommet med positive tilbagemeldinger og forslag til forbedringer ruterne.  

Projektet har været organiseret omkring to arbejdsgrupper: en kløverstigruppe og en arbejdsgruppe 

omkring etablering af de ”aktive uderum”. Nogle personer har været med i begge arbejdsgrupper, 

mens eksempelvis skolen, børnehaven og dagplejerne primært har været involveret i beskrivelsen af 

de aktive uderum og givet deres input til friluftsfaciliteter og indkøb af natur-grej. De to arbejdsgrupper 

har været organiseret som udvalg under lokalrådet. I forhold til ansøgninger til diverse fonde og den 

lokale udviklingspulje i kommunen har det således været lokalrådet, som har ansøgt.   

I løbet af processen med etablering af kløverstierne har det været vanskeligt at fastholde de frivilliges 

engagement, da der har været mange udfordringer med at få planlagt stierne og få aftaler på plads 

med ejerne. Én af ildsjælene måtte trække sig fra arbejdsgruppen på grund af sygdom, og de øvrige 

måtte tage over i forhold til kontakten til lodsejerne og beskrivelser af ruterne. Det har medført at en 

del arbejde er gået tabt, og at man måtte starte forfra med at tage kontakten til lodsejerne. Til sidst i 

processen var der en del arbejde med at få alle teksterne færdige og placeret pælene de rigtige 

steder. Der har til sidst været en kerne af frivillige på 3-4 personer, som har sørget for at få stierne 

færdige, og arbejdsgruppen har ikke haft ressourcer til undervejs at rekruttere nye frivillige. 
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Der har været en fin omtale af projektets fremdrift på lokalrådets hjemmeside. I forbindelse med 

indvielsen fik arbejdsgruppen engageret en hel del flere lokale til at hjælpe til med praktiske opgaver 

og få skabt en festlig indvielse med kaffe/kage, oppynting og taler. Det vil være en mulighed for 

arbejdsgruppen at involvere disse frivillige mere i processen fremover. 

Sideløbende med etablering af selve kløverstierne har arbejdsgruppen vedrørende etablering af de 

”aktive uderum” mødtes. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Idrætsforeningen ØGIF, 

FDF Ørslev, Ørslev Lokalråd, skolen og dagplejerne. De har arbejdet med idéudvikling, 

projektbeskrivelser, fundraising, projektgennemførelse og afrapportering til fonde. I alt er der ansøgt 

650.000 kr. til natur- og friluftsfaciliteter i tilknytning til kløverstierne. Finansieringen samt forskellige 

tilladelser og dispensationer faldt på plads i foråret 2016. Herefter kunne der indhentes endelige tilbud 

fra entreprenører og selve arbejdet med at etablere faciliteterne gik i gang i august/september 2016 og 

var færdigt i løbet af efteråret 2016. Ørslev Lokalråd og arbejdsgruppen ved at få de sidste faciliteter 

og grejbanker etableret, så det endelige regnskab kan udarbejdes, og der kan afrapporteres til 

fondene. Det har også været en lang og krævende proces at ansøge fonde og især få de sidste midler 
i hus. Naturvejlederen har hjulpet med at skrive fondsansøgningerne og finde relevante fonde, da der 

ikke i arbejdsgruppen har været ressourcer til at løfte denne opgave. Der har været holdt mange 

arbejdsgruppemøder mellem arbejdsgruppen og naturvejlederen i forhold til at få arbejdsgruppens 

idéer omsat til projektbeskrivelser samt få fastlagt et budget.  

Fundraisingen af midler har fyldt meget i processen, og arbejdsgruppen har derfor ikke haft meget 

overskud til at få nye frivillige engageret undervejs. Det gør arbejdsgruppen sårbar nu, hvor de kun er 

3-4 personer til at stå for at løfte opgaven med at vedligeholde faciliteterne fremover.  

I 100-meterskoven er der etableret en bålhytte og en shelter tæt ved en FDF hytte, hvor det er 

nemmere at få en gruppe af frivillige til at holde opsyn og passe på faciliteterne. FDF’erne har haft et 

stort ønske om en bålhytte, og her kan der lettere trækkes på nogle af de frivillige kræfter i FDF. I 

tilknytning til FDF hytten er der også etableret en grejbank, som skolen og andre interessenter kan få 

glæde af til naturaktiviteter og udeundervisning. Det er derimod en større udfordring at få skabt et 

tilhørsforhold og et ejerskab til et madpakkehus, der etableret på et friareal tilhørende nogle 

grundejerforeninger ved Lerbjergsøen. Her har grundejerne ikke været nok involveret i processen fra 

start af, da idéen er født af lokalrådet og skolen. Grundejerne har samtidigt nogle bekymringer 

omkring brugen af madpakkehuset, og om det bliver et sted, hvor de unge hænger ud og drikker øl.  

Der er derfor i samarbejde med grundejerne udarbejdet et ordensreglement for brugen af 

madpakkehuset, som er sat op på stedet. Samtidigt er der udarbejdet en samarbejdsaftale med 

Ørslev Lokalråd i forhold til, at de vil sørge for løbende at holde opsyn med stedet, tømme 

skraldespand og holde det pænt og ryddeligt. Der mangler således, at blive opbygget et socialt 

fællesskab omkring madpakkehuset og et fælles ansvar for at passe på faciliteterne.  
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Ørslev Lokalråd har ellers løbende orienteret om projektet på hjemmesiden, afholdt ture under 
Vandrefestivalen, hvor de har fortalt om kløverstierne og de aktive uderum samt haft artikler i 

lokalaviserne. Det er dog vist sig, at det stadigvæk ikke er nået ud til alle i Ørslev by, og at det er 

vigtigt tidligt i processen at tage kontakt til de grundejere, som bliver direkte involveret.    

 

 

Naturprojekt Roneklint – ud og opleve den særegne natur      

Et andet eksempel på et samarbejde med et stiudvalg har fundet sted på Jungshoved og har drejet sig 

om at etablere en sti fra Roneklint til naturområdet Bøndernes Egehoved. Desuden har der været et 

ønske om at etablere en shelter, et multtoilet og en p-plads med infotavler, så området omkring 

Bøndernes Egehoved bliver mere tilgængeligt for offentligheden. Projektet har været muligt på grund 

af en velvillig lodsejer, som har lagt jord til både stien, shelter, p-plads og multtoilet. Arbejdsgruppen 

har bestået af en lodsejer Svend Erik Jensen og to repræsentanter fra stiudvalget Knud Jacobsen og 

Lise Jacobsen. I starten var der også et par stykker mere med i arbejdsgruppen, som er faldet fra 

undervejs. Arbejdsgruppen er organiseret som et udvalg under Jungshoved Lokalråd. Det har således 

været lokalrådet, som har været projektansøger på fondsansøgninger.   

Initiativet startede i 2014, hvor Friluftsrådet ønskede at udpege 10 brugerdrevne natur- og 

friluftsområder i Danmark for at indhente erfaringer omkring samarbejder mellem stat, kommuner, 

organisationer og grønne frivillige. I dialog med naturvejlederen i Vordingborg Kommune blev 

Roneklint valgt, fordi her allerede var flere frivilliggrupper i gang med forskellige projekter såsom 

etablering af et bystævne, paddesøer, vandreruter, infoskabe, skalleslugerkasser, en Naturrums Post 

ved Præstø Fjord, et kogræsserlaug, m.m. Det var et privatejet område, hvor mange af de øvrige 9 

demonstrationsprojekter primært har ligget på offentligt ejede arealer. Samtidigt ligger Roneklint i 

tilknytning til Præstø Fjord og kan tænkes ind i en evt. fremtidig etablering af en naturpark i området.   

For at starte processen op i Roneklint blev Friluftsrådet og Vordingborg Kommune enige om, at det 

kunne været interessant at bringe de eksisterende grupper af frivillige i Roneklint området og andre 

lokale sammen til en workshopdag, hvor de kunne fortælle om hinandens projekter og herefter se, 

hvad dette kunne føre med sig. Dagen sluttede af med gruppearbejde, hvor deltagerne skulle sætte 

sig sammen og komme med nye forslag til at udvikle natur- og friluftslivet i Roneklint og omegn. Alle 

på halvøen blev inviteret bl.a. via Jungshovedbladet.  
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Det var en udbytterig workshopdag med mange engagerede deltagere, som i tre grupper samlede 

ønsker for fremtidens Roneklint. Der blev nedsat en arbejdsgruppe vedrørende tilgængelighed til 

Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer og en arbejdsgruppe vedrørende afgræsning af området 

langs Præstø Fjord. Der er nu gået 1,5 år, og en del er sket siden i Roneklint området. 

Arbejdsgruppen vedrørende afgræsning af strandengene har fået hegnet strandengene, og 

kreaturerne er sat ud. Arbejdsgruppen vedrørende tilgængelighed til Bøndernes Egehoved og 

Sydgårdens arealer (også kaldet ”Naturprojekt på Jungshoved”) har udarbejdet projektbeskrivelse til 

diverse fonde og puljer og løbende været i dialog med fagfolk i kommunen. Arbejdsgruppen har 

skrevet ca. 25 fondsansøgninger, udarbejdet en lang række ansøgninger om landzonetilladelser, 

dispensationer fra strandbeskyttelseslinjen m.m. samt indhentet tilbud på det ønskede arbejde.  

Det har krævet vedholdenhed og tålmodighed at ansøge midler og få alle godkendelser og tilladelser 

på plads, og i løbet af 1,5 år er det lykkedes at få alle projektmidlerne i hus. Det har især været de 

sidste midler, som var vanskelige at få søgt hjem. Samtidigt er naturområdet og Bøndernes Egehoved 

omfattet af naturbeskyttelsesregler og strandbeskyttelseslinje, hvilket har gjort det noget kompliceret 

at få alle tilladelser og dispensationer indhentet. Naturvejlederen har undervejs i processen hjulpet 

arbejdsgruppen med at få kontakt til medarbejdere i kommunen samt hjulpet i fundraisingsprocessen 

med at gennemlæse ansøgninger og finde relevante fonde.  

Projektet har fået tilsagn fra Friluftsrådets Tipsmidler, fra de lokale udviklingsmidler i Vordingborg 

Kommune, fra Tuborgfondet, fra Præstø Håndværker- og borgerforening og fra Vanførefonden. Det 

har været nødvendigt at søge flere fonde sideløbende for at være sikker på at få finansieringen på 

plads inden tidsfristen udløber for nogle af fondene, hvilket i dette tilfælde var december 2017.  

Arbejdsgruppen har sammen med projektleder Jane Jensen i Morsø Skov-og Naturservice udarbejdet 

en tidsplan for arbejdet og forventer, at entreprenøren går i gang ult. November 2016 med at lave 

grusstien med lave træbroer på Sydgårdens enge fra Roneklint By til Bøndernes Egehoved, dernæst 

p-pladsen, broen over Ambækken, shelter, multtoilet, udsigtsbænk, skraldespand og 

informationstavler. Der forventes indvielse senest i foråret 2018.  

Arbejdsgruppen har bestået af en vedholdende kernegruppe af 3 frivillige, som har fordelt diverse 

opgaver med projektledelse, sekretæropgaver, kontakt til kommunen og regnskab imellem sig. 

Sammenlignet med arbejdsgruppen vedrørende etablering af aktive uderum i Ørslev har der i 

arbejdsgruppen ved Roneklint været de nødvendige ressourcer i form af tid og overblik til selv at stå 

for fundraisingen og indhentningen af diverse tilladelse. Arbejdsgruppen har fra start af været meget 

selvkørende og haft de rette kompetencer til at overskue projektforløbet. Det er en kompliceret proces 

at søge fondsmidler hjem og indhente diverse tilladelse, kontakte entreprenører mm. Her er det meget 

forskelligt fra frivilliggruppe til frivilliggruppe om de har de rette kompetencer til at køre processen selv 

eller har brug for hjælp fra kommunen i ansøgningsprocessen. Det afhænger også af de frivilliges tid, 

hvor de frivillige i Ørslev alle har et fuldtidsarbejde samtidigt, mens 3 af frivillige i Roneklint var 

pensionister (to af dem på efterløn) og med mere tid til at gå ind i arbejdet.  

Arbejdsgruppen i Roneklint har også været opmærksomme på at orientere om deres projekt løbende 

til lokale beboere og ejere i området, så folk kan byde ind undervejs. Samtidigt blev der indbudt til 

åben workshop fra start af, hvor også en del lokale beboere deltog.  



 

13 
 

 

På den måde har man imødekommet de lokale beboeres evt. bekymringer og taget deres forslag med 

i projektbeskrivelserne. Der er løbende orienteret på hjemmesiden om projektets status og fremdrift. 

Desuden har arbejdsgruppen medvirket ved Kulturdag eftersommer 2015, arrangeret nat-tur til 

paddesøerne i foråret 2016 med naturvejlederen og lodsejer, gået i området med deltagere på 

Jungshoved rundt-traveturen sommer 2016, haft Danmarks Naturfredningsforening på tur derude i 

efteråret 2016. Dette har alt sammen medvirket til at udbrede kendskabet til projektet til forskellige 

interessenter og lokale beboere.   

De vigtigste pointer i forhold til at projektet i Roneklint har fungeret så godt og relativt hurtigt er nået i 

mål med fundraisingen og etableringen af stien og faciliteterne er således: 

 Stort engagement fra lokale ildsjæle, som har lagt mange timer i projektansøgningsfasen og 

projektstyringen, hvor de har påtaget sig ansvaret for projektet fra start af. 

 En engageret og velvillig lodsejer, som har været med på idéerne hele vejen. 

 Et godt samarbejde med naturvejleder og medarbejdere i kommunen, hvor de frivillige hurtigt 

har fået svar på forespørgsler og har kunnet komme videre i processen. 

 At de frivillige har haft tid til at gå ind i ansøgningsprocessen på grund af deres livssituation 

(pensionister og efterlønnere). Det har givet overskud og overblik over processen undervejs, 

når der er opstået uforudsete problemer.  

 Løbende orienteret ejere og lokale beboere i området om projektet og inddraget deres idéer i 

første workshop, som har medført at alle har følt sig hørt og har kunnet komme med input.  

Udfordringen bliver at få vedligeholdt faciliteterne på sigt og få engageret nogle flere frivillige, som vil 

hjælpe arbejdsgruppen med dette. Det har ikke været muligt at fastholde nok af de frivillige undervejs i 

projektansøgningsfasen, så arbejdsgruppen skal ud og rekruttere nye frivillige til at hjælpe med de 

mere praktiske opgaver omkring vedligeholdelse af faciliteterne, når de er etableret.  

 

 

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet af naturvejleder Elise Hvelplund Brink, Vordingborg Kommune.  


