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Invitation til interviewrunde med foreninger, interessenter, erhverv m.fl. 
om en udviklingsplan for Klintholm Havn 
 
Vordingborg Erhverv, Vordingborg Kommune og Initiativgruppen For Byggeri 
og Miljø ønsker at fremme en udvikling af Klintholm Havn. En ny udviklings-
plan skal udarbejdes i de kommende måneder. Den skal understøtte at tu-
risme, fiskeri, erhverv og bosætning i forbindelse med de nye områder for 
havvindmøller på Krigers Flak, skaber en attraktiv udvikling i Klintholm og på 
Møn.    
 
Klintholm Havn er allerede hjemsted for en omfattende turisme og besøges 
både af sejlere, feriecenterets gæster og mange gæster fra land. Havnen er 
også hjemsted for fiskeri. Området er præget af store naturværdier. 
 
Som noget nyt skal havnen nu også fungere som servicehavn for de store 
vindmølleparker på Kriegers Flak, ca. 20 sømil øst for Klintholm. Den nære 
sammenhæng med havmølleområdet giver havnen unikke muligheder. Klint-
holm Havn kan udvikles som servicehavn både i anlægs- og driftsfasen. Ud-
viklingen vil skabe arbejdspladser og bosætning, og det forventes at både er 
hverv, turisme og fiskeri kan få gavn af denne udvikling. Udskibning af dele 
og materiel til vindmølleparken kommer dog til ske fra andre og større 
havne. 
 
For at få det bedst mulige grundlag for en kommende udviklingsplan ønsker 
Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune en tidlig dialog, om hvad en 
kommende udviklingsplan bør fokusere på.  
 
Der er ikke fastlagte planer, ud over to lokalplaner for delområder i Klint-
holm. I tæt dialog med de mange interessenter, der er knyttet til område og 
dets udvikling, er målet at få ideer og forslag til hvordan en kommende plan 
skal se ud.  
 
Første skridt er, at der i de kommende uger gennemføres en interviewrunde 
med de lokale interessenter for at få udbygget og detaljeret ønsker til planen. 
Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, som har en særlig viden om havne og 
turisme, skal udføre denne opgave for Vordingborg Erhverv. 
 
I vil blive kontaktet af Hasløv & Kjærsgaard med henblik på gennemførelse af 
interview, som vil finde sted i lokalområdet og i Klintholm. Er der spørgsmål til 
arbejdet generelt, er De velkommen til at kontakte Susanne Kruse Sørensen, 
Vordingborg Erhverv. tlf. 5534 0393 E-mail sks@vordingborgerhverv.dk 
 
Interviewene gennemføres som samtaler af ca. 1 times varighed, baseret de 
enkelte interessenters generelle viden og interesse for havnen og lokalområ-
det. Der vil derfor både være mulighed for at komme med synspunkter på 
havnens udvikling generelt, og på hvordan fx en forening eller en erhvervs-
virksomhed ser på udviklingen i Klintholm. 
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Hasløv & Kjærsgaard udarbejder efter hver enkelt samtale et kortfattet kon-
centrat. Disse vil – efter at de er blevet godkendt af de enkelte interessenter 
– blive samlet i en hvidbog, der offentliggøres som en del af grundlaget for 
den kommende udviklingsplan.  
 
Vedlagt en oversigt viser, hvem det foreløbig er planlagt at kontaktet med hen-
blik på interview. Vordingborg Erhverv modtager gerne forslag til hvem der 
også kunne kontaktes. Det er afgørende, at interviewene får belyst så mange 
interesser som muligt – dvs. at man både får belyst interesser, fra dem der er 
hjemmehørende i området, fra dem der generelt bruger området, men også 
hvad der særligt værdifuldt, hvad der kan ændres på, hvad der bør beskyttes 
mv.  
 
Nå alle interview er gennemført, er det planlagt at der inviteres til en work-
shop i Klintholm. På dette møde vil resultaterne af interviewrunden og de 
første skitser til helhedsplanen, inspireret af de gennemførte interview, også 
blive fremlagt til diskussion. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Dan B. Hasløv 
 
 
 

 


