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Møn & Nyord International

Dark Sky Park & Dark Sky Community

VÆR MED TIL 
AT BEVARE 
NATTEMØRKET



DARK SKY MØN & NYORD
I 2017 blev bestemte områder på Møn og Nyord udnævnt til Dark Sky Park 
og resten til Dark Sky Community. Det er en udnævnelse vi er stolte af, da 
den både er med til at bevare biodiversiteten og give mennesker unikke op-
levelser med mørket og stjernehimlen. Beskyttelsen af det naturlige mørke 
har desuden betydning for dyr, planter og menneskers naturlige processer 
og adfærd.

I en Dark Sky Park eller et Dark Sky Community er det vigtigt kontinuerligt at 
gøre noget for at reducere den udvendige belysning og undgå lysforurening. 
For at dokumentere kvaliteten af mørket laves årlige mørkemålinger, der 
indsendes til International Dark-Sky Association. 

Vordingborg Kommune har siden 2017 gjort en indsats for at udskifte den 
kommunale belysning, så den lever op til kravene. Det er vi stort set i mål 
med. Vi har udskiftet belysning på offentlige bygninger og veje på Møn og 
Nyord, og hensynene til at bevare nattemørket indarbejdes i områdets nye 
lokalplaner.



VÆR MED TIL AT BEVARE NATTEMØRKET
Hvis du bor eller driver virksomhed på Møn og Nyord kan du være med til
at gøre en aktiv indsats for at bevare nattemørket.  Det er ikke så svært, hvis 
du blot følger nogle enkle regler.

BESKYT NATTEMØRKET - FEM ENKLE REGLER:
1. Send ikke lys mod himlen eller ud i omgivelserne.

2.  Tænd kun for lys, når det er nødvendigt - brug gerne timer og  
bevægelsessensor.

3. Undgå runde kupler, de sender også lys mod himlen.

4. Brug kun den nødvendige lysmængde.

5.  Anvend pærer i varmhvide farver i lamper og armaturer, og bruger du 
pærer uden afskærmning, så brug max. 130 lumen og under 2200K.

Du kan bidrage til Dark Sky ved at være opmærksom på de fire viste lampetyper.

FØR EFTER

Meget af nutidens lysforurening skyldes refleksion fra gader og veje og fra facade- og 
bygningsbelysning, hvor store dele af lyset stråler direkte op mod himlen.



Dark Sky Park og Dark Sky Community er en international certificering, 
som International Dark-Sky Association (IDA) i USA udsteder. 
Vordingborg Kommune har det overordnede ansvar for, at både kommu-
nen, virksomheder og borgere tager videst mulige hensyn til at bevare 
nattemørket med den rette og mindst mulige belysning.

Hvis du vil gøre mere for at bidrage til at beskytte mørket:

Køb Dark Sky-venlig belysning og armaturer:
• XL-BYG i Stege har et stort udvalg af egnede lamper, ligesom  

personalet ved besked om Dark Sky-venlige lyspærer.

Find mere information om Dark Sky Møn & Nyord:
• Vordingborg.dk/biosfære/dark-sky/ 
• Darkskyparkmoen.dk

Tak for hjælpen!

DARK SKY MØN 

Eksempler på egnede og ikke-egnede lamper og pærer til Dark Sky-belysning.


