Bilag 4 - Eksempler på planlagte og igangværende projekter, der kommer borgerne
til gode i forhold til aktivt udeliv
Bårsesøerne: er et borgerdrevet projekt til forbedring af de rekreative muligheder ved Bårsesøerne.
Økonomi: 2x250.000 kr. fra Vordingborg Kommune suppleret med fondsmidler.
Naturbaser Stege Nor: er et ikke-afsluttet projekt fra det nu nedlagte Lokalråd Stege og Omegn. Projektet
er overdraget til Skovdyrkerforeningen Øerne. Projektet går ud på at fremme den rekreative adgang til
Stege Nor i samarbejde med lokale. Dette ved at etablere mindre baser med adgang fra søsiden og fra
landsiden. Økonomi: ca. kr. 1.8 mio. kr., heraf kr. 500.000 fra Markedsføringspuljen + medarbejdertimer.
Blomstrende Jungshoved: er et ikke-afsluttet kommunalt projekt med en høj grad af borgerinvolvering. Her
etableres og omlægges rekreative arealer af og til de lokale borgere samt en udvidelse af den regionale
vandre rute Sydsjællandsleden og etableringen af en kobling mellem den internationale cykelrute BerlinKøbenhavn og Panoramaruten Eventyrlig Idyl. Desuden udvider Jungshoved Lokalråd formidlingen af
turforslag på Jungshoved. Økonomi: ca. kr. 2 mio. kr.
Forbedringer på Camønoen: er igangsat i 2018 og fortsætter i 2020. Formålet er at forbedre de faciliteter,
der knytter sig til Camønoen, og som vandrerne har brug for. Det er sheltere, bålpladser, multtoiletter,
drikkevandsposter og borde-bænkesæt. Det foregår koordineret i samarbejde med Museum
Sydøstdanmark, Naturstyrelsen og private lodsejere. Økonomi: 2x400.000 kr. som er afsat i 2018-19.
Vandringens Hus – i St. Damme er udviklingsprojektet ”Fanefjord Mejeri II” for en efterfølgende
anvendelse af grunden til etablering af ”Vandringens Hus”, hvor der ses et stort potentiale i etablering af
herberg, refugium, torvehal og offentligt samlingssted. Ansøgning om tilskud til programmering af dette
projekt fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 294.000 kr. blev bevilliget den 19. februar 2019.
Nedrivningspuljen – på en opkøbt ejendom i Østermarke er bygningen revet ned, og der etableres en
primitiv overnatningsplads på ejendommen i tilknytning til Camønoen. Økonomi: max 100.000 fra puljen.
Knudepunktskiltning – er et projekt i sin vorden, hvor Vordingborg Kommune kan blive inddraget i
pilotprojekt. Knudepunktsystemet går i al sin enkelthed ud på, at der hver gang to cykelveje mødes
defineres et knudepunkt med et ID-nummer. En rute består således af en række knudepunkter – en
talrække, som kan sammensættes alt efter cyklistens udgangspunkt og ønsker til længde og mål undervejs.
Ruten kan på samme måde sammensættes af et overnatningssted eller en turoperatør, som ønsker at
formidle cykeloplevelser. På selve cykelturen er det nemt for cyklisten at ændre ”ruten”. Det kunne fx
være, hvis kræfterne slipper op, vejret driller eller cyklen får defekt. Knudepunkterne i en given geografi
kan synliggøres på traditionelle landkort og på oversigtstavler ude i marken. I Holland formidler 8.000
knudepunkter et cykelrutenetværk på i alt 31.000 km, heraf indgår 4.500 km i de nationale cykelruter
(Landelijke Fietsroutes). Knudepunkterne suppleres af støttepunkter, som viser frem mod næste
knudepunkt de steder, hvor der kan opstå tvivl. – Økonomien: fondsmidler med 100-200.000
medfinansiering fra Vordingborg Kommune samt medarbejdstimer

På Knudshoved Odde planlægges 5-8 skiltede ruteforslag til at gå ture på Knudshoved Odde. Det er ”Spor i
landskabet” konceptet, der benyttes. Projektet er stadig i planlægningsfasen.
Ny hundeskov ved Ørslev – er under planlægning.
MTB spor og Orienteringsrute samt Mini-trailcenter i Faksinge skoven, ved Bosei Højskole. Trailcenter er
finansieret ved fonde, 300.000 kr.
Orienteringskort og faste poster under konceptet Find vej i Danmark ved Orienteringsklubben O63. et
nytegnet orienteringskort sat etablering af fast poster med kodeskilte og tilhørende adgang til
formidlingsapp, også anvendelig i skoleregi. Et samlet Find vej tilbud med 30 poster kan etableres for under
40.000 kr.
Pump-track bane i uderummet omkring DGI Huset ved foreningen PUMP JUMP N´ FUN og Vordingborg
MTB, anslået anlægspris inkl. anlægstegninger 50.000 kr.
Helhedsplan for faciliteter i uderummet ved DGI Huset herunder afdækning af eventuel jordforurening
samt øvrige initierende foranstaltninger, økonomi afklares medio 2020.
Tre udviklingsplaner i Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune har netop vedtaget tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege
Kyst og Vordingborg Nordhavn.
De tre købstæder har en række fælles behov for at sikre havne- og kystområder mod havvandsstigning og
oversvømmelser og store lokale ønsker om bedre faciliteter og adgang til vandet. Da kommunen ikke bare
ønsker at bygge en mur eller et dige rundt om byerne, er planerne udarbejdet gennem en tværgående
planlægning mellem de tre byer i tæt dialog med borgere og interessenter om de konkrete fysiske
projektideer. Arbejdet har således haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en
måde, der kan skabe byrumsmæssig merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag, så vi forvandler
udfordringerne til et potentiale og en styrke for byudviklingen.
At kystsikringen i planerne bruges som løftestang for byudvikling kommer til at ses i sikringens udformning,
der tilpasser sig det enkelte rum og understøtter stedets stemning, historie og brug. På den måde fungerer
sikringen som en del af byrummet, og byrummet som kystsikring. Kystsikringen er samtidig med til at
dimensionere de forskellige havnerum, så der skabes både store, aktive samlingspunkter herunder
legepladser, lokale mødesteder og små uformelle invitationer til ophold, stilhed og samtale.

