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F O R O R D

Vordingborg Erhverv, Vordingborg Kommune og Initiativgruppen For Byggeri og Miljø ønsker at fremme 
en udvikling af Klintholm Havn. Arbejdet med en ny udviklingsplan er påbegyndt. Planen vil være et vigtigt 
grundlag for, hvordan udviklingen bedst muligt kan understøtte lokalsamfund, turisme, fiskeri, erhverv og bo-
sætning og udnytte de muligheder, som de nye områder for havvindmølleparker i Østersøen skaber. Planen 
skal både se på udvikling i Klintholm Havn og på samspillet med Møn. 
 
For at få det bedst mulige grundlag for den kommende udviklingsplan ønsker Vordingborg Erhverv og Vor-
dingborg Kommune en tidlig dialog med de mange lokale interessenter i Klintholm Havn og på Møn. Hvad 
bør den kommende udviklingsplan fokusere på? 
 
Der er derfor gennemført en interviewrunde med 23 interessenter, udpeget i en dialog, hvor de interviewede 
er blevet bedt om at komme med forslag til, hvem der også kunne bidrage. 
 
Det skal understreges, at de mange interviews er sket på et tidligt tidspunkt, hvor fokus især har været at få 
ønsker, tanker, bekymringer mm. til den kommende plan som først efterfølgende skal udvikles. De mange 
interviews giver værdifuld inspiration til det videre arbejde. 
 
Resultatet af de mange interviews kan læses på de følgende sider. Alle interviews er gennemført i løbet af 
april 2020 som telefon- eller videointerview. De interviewede har efterfølgende fået et udkast til deres eget 
interview til godkendelse.
 
På baggrund af de mange interviews er de vigtigste budskaber samlet i ’10 anbefalinger til udviklingen af 
Klintholm Havn’ og et kort sammendrag. Som bilag er vedhæftet invitationsbrevet til interviewene.
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1 0  a n b e f a l i n g e r  t i l  u d v i k l i n g e n  a f  K l i n t h o l m  H a v n

Thyravej er livsnerven på 
Klintholm Havn 

Biler skal være mindre domi-
nerende, der skal være plads 
til liv, promenade og nye funk-
tioner, der kan understøtte 
livet i Klintholm Havn både 
sommer og vinter. I højsæso-
nen – parker bilerne uden for 
byen som på Nyord

Helårsbutik på Klintholm 
Havn

Skal ligge centralt og kunne 
udvikle sig med mange forskel-
lige tilbud og aktiviteter, som 
kan skabe omsætning

Havnens tre hovedaktivite-
ter skal hænge sammen

Erhvervshavn (med vindmøl-
leaktiviteterne), fiskerihavn og 
lystbådehavn må ikke adskil-
les, men skal hænge mest mu-
ligt sammen som en attraktiv 
helhed – for at skabe en ople-
velseshavn  

Skab attraktive, nye oplevel-
sesstrøg på havnen 

Finde steder hvor der kan 
opstå promenader, der sam-
menbinder spisesteder, boder, 
kunstnere, pop-ups, legeplad-
ser, solnedgangssteder, hav-
neliv, strandliv, kulturmiljøer 
mm.

Udvidelsesmuligheder for 
erhvervshavnen og lystbå-
dehavnen

Få muligheder for udvidelse af 
havnebassin og landarealer i 
erhvervshavnen. Flere attrak-
tive gæstepladser til somme-
rens gæstesejlere og trollingfi-
skerne

Skabe hjemsteder og ba-
ser på Klintholm Havn for 
strandliv og det nye mariti-
me liv

Steder og faciliteter for vinter-
badere, kajakker/robåde/SUP, 
morgen/vinterbadere, sejlklub, 
trollingfiskere, udlejning af grej, 
baser for kurser for friluftsliv
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Parkering

Finde plads til velbeliggende 
parkeringsmuligheder med 
korte gangafstande til ’her-
lighederne’ i Klintholm Havn, 
og som er attraktive at bruge 
både sommer og vinter

Nye overnatningsanlæg 

Få flere overnatningsmulighe-
der på Klintholm Havn - telt-
plads, shelters, autocampere 
og hotel, der kan understøtte 
Møns unikke turisme og det 
nye erhvervsliv på havnen

Naturoplevelser og 
Klintholm Havn

Havnen som ’sporcentral’ for 
ture i naturen, både tæt på 
havnen og på hele Møn (Ca-
mønoen, Dark Sky mm.) 

Klintholm Havn og Møn

Øget trafik til havnen kan bli-
ve en udfordring for de smalle 
landeveje på Møn. Arbejde for 
cykelstier og vandrestier fri af 
vejene
Udvikle den kollektive trafik for 
fastboende og gæster
Nye arbejdspladser på havnen 
giver mulighed for bosætning 
på Møn, udbygning af den lo-
kale service mv., men ikke 
nødvendigvis ved havnen
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De vigtigste budskaber fra interessentinddragelsen

Gennem 23 interviews med interessenter fra Klintholm Havn og Møn er der kommet en lang række budska-
ber og synspunkter på, hvordan en positiv udvikling og bevaring af Klintholm Havns identitet kan komme i 
mål. Interessenterne har givet et godt og nuanceret indblik i, hvad Klintholm Havn og Møn er for en størrel-
se. Herunder er samlet nogle af de vigtigste budskaber fra referaterne af interviewene. 
 
En bilfri Klintholm Havn

Thyravej med dens forløb langs havnen er en vigtig livsnerve i Klintholm Havn. Her ligger Camønobænken, 
hvor vandrerne tager hvil, restauranterne har udeservering, strandgæster fra Møns bedste strand køber is 
og trollingfiskerne sætter både i vandet i forårsmånederne. Lystbådesejlere og fiskere er tæt på. I dag er 
denne livsnerve domineret af biler, parkering, autocampere og busser, som forhindrer plads til de bløde tu-
rister og aktiviteter. En løsning kunne være at parkere bilerne uden for byen, som på Nyord, i højsæsonen 
for at give plads til liv, promenader og nye funktioner, der kan understøtte livet i Klintholm Havn både som-
mer og vinter.  
 
Placeringen af parkeringspladserne skal være velbeliggende med korte gangafstande til ’herlighederne’ i 
Klintholm Havn og skal være attraktive at bruge både sommer og vinter. De korte afstande har stor betyd-
ning for bl.a. trollingfiskerne, som hurtigt og effektivt skal kunne komme af med deres både i højsæsonen 
for trollingfiskeri. Restauranterne på Klintholm havn har ligeledes brug for, at deres gæster ikke skal bevæ-
ge sig for langt for at komme ned og spise. 

Oplevelseshavn med fokus på det maritime
 
En bilfri Thyravej om sommeren vil betyde, at der kan opstå nyt liv langs havnen i form af attraktive oplevel-
sesstrøg, som bør inkludere de forslag, interessenterne er kommet med. Nye promenader omkring lystbå-
dehavnen bør udvikles og sammenbinde Klintholm Havns mange ’steder’, legepladser, maritime aktiviteter, 
strandliv, fiskere og kulturmiljø således, at havnen vil opleves som en helhed. Det man møder først i dag i 
Klintholm Havn, er de røde garnhuse, hvor man straks får fornemmelsen af, at dette er en havn, hvor fiske-
riet har en stor betydning for havnens sjæl og identitet. Denne stemning af liv, hvor fritid, hobby og erhverv 
berører hindanden, bør være udgangspunkt for den helhedsfornemmelse, man i fremtiden vil få i Klintholm 
Havn.  
 
Et stort ønske fra interessenterne er at få en ny butik i Klintholm Havn. I hjertet af havnens liv bør en ny 
særlig og alsidig helårsåben butik placeres, hvor lokale, lystsejlere og vandrere kan proviantere. Det særli-
ge og alsidige består i, at butikken for at skabe omsætning nok bør fungere som base for forskellige tilbud, 
udlejning og aktiviteter.
Som en del af et attraktivt oplevelsesstrøg bør eksisterende maritime aktiviteter understøttes og kombine-
res med promenaderne. Der er allerede aktive vinter-/morgenbadere, kajakker/robåde/SUP og trollingfiske-
re i Klintholm Havn, som bidrager til oplevelsen af en aktiv havn. Disse maritime aktiviteter skal synliggøre 
og skabe hjemsteder gennem eksempelvis klubhuse. Disse klubber kan også agere base for kurser, vinter-
baderne og udlejning af grej, så alle og ikke kun ’medlemmerne’ inddrages i livet på havnen.
I sommermånederne oplever interessenterne, at Klintholm Havn er særligt under pres for gæster, som 
ønsker at overnatte tæt på havnen. Dette gælder vandrere, som sætter telt op eller overnatter hos Marina 
Park Cabins. Autocamperne parkerer, hvor de kan finde plads, og i fremtiden vil der være efterspørgsel på 
hoteller, hvor vindmølleoperatørerne kan overnatte. Derfor er der brug for flere og bedre overnatningsmulig-
heder som teltplads, shelters, autocamperplads og hotel, som tilpasser sig fiskerlejemiljøet og naturen om-
kring Klintholm Havn og samtidig skaber hyggelige hjemlige rammer for vindmølleoperatørerne på havnen.  
 
Da Klintholm Havn også er en erhvervshavn, er det vigtigt, at promenader og maritime aktiviteter ikke ge-
nerer unødvendigt og dermed skaber farlige situationer. Det er derfor vigtigt, at en ny plan tager nøje højde 
for, hvordan en fremtidig havn skal udvikles således, at de tre havneaktiviteter - erhvervshavn, fiskeri og 
rekreative maritime aktiviteter - i lystbådehavnen forenes på en konstruktiv og positiv måde. 

S a m m e n d r a g  a f  i n t e r v i e w s
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Naturoplevelser og bæredygtighed 

En udvikling af Klintholm Havn som provianteringsdestination for naturelskere og Camønovandrere kan 
understøttes af flere ruter og stier i landskabet, som udgår fra Klintholm Havn. Op ad Klintholm Havn mod 
vest ligger Busemarke Mose, et fredet Natura 2000-område, hvor et særligt plante- og fugleliv ligger til 
grund for beskyttelsen. I dag er dette terræn ufremkommeligt. Flere interessenter har udtrykt ønske om, at 
dette område inkluderes som naturoplevelse via eksempelvis fugletårne og stier, som selvfølgelig nænsomt 
skal tage højde for den særlige natur.  
 
Mod øst rejser et bevaringsværdigt landskab sig mod Høje Møn og Møns Klint. I dag er de eneste adgange til 
Klintholm Havn via strandene og landevejene, som i sommersæsonen belastes af de mange besøgende. 
Klintholm Havn kan blive en ’sporcentral’ for ture i naturen med ruter tæt på havnen og stier, som breder sig 
op i landskabet og ud på resten af Møn.  
 
Møn er udpeget som Biosfæreområde af UNESCO, er Dark Sky-certificeret og har en hel særlig natur og 
ro, som folk kommer langvejs fra for at opleve. Denne natur og harmoni bør en udvikling af Klintholm Havn 
på en bæredygtig måde understøtte så vidt muligt. Det er en opgave, som kan vise sig udfordrende at løse, 
men ikke desto mindre bør ambitionen med udviklingen være at arbejde med initiativer, som fremmer en 
bæredygtig udvikling.

Udviklingen af erhvervshavnen 

Der er et stort behov for at få Klintholm Havns tre hovedaktiviteter - offshorehavnen, fiskerihavnen og lyst-
bådehavnen - til at hænge sammen som en attraktiv, aktiv oplevelseshavn.  
En vigtig del af Klintholm Havns historie er fiskeriet, som danner grundlaget for ’stedets ånd’. Det hav-
nemiljø kommer man for at opleve og blive en del af. Særligt den synlige placering af fiskerne og forholdet 
til gæster på havnen er vigtigt i videst muligt omfang at bevare, da det har stor betydning for identiteten i 
Klintholm Havn. En særlig udfordring kan blive udviklingen af dele af erhvervshavnen til offshore havn, som 
vil betyde, at flere områder skal hegnes af, af sikkerhedsmæssige grunde, hvilket kan skabe en oplevelse 
af en opdelt havn.
Udviklingsmulighederne af vindmølleaktiviteterne kan nødvendiggøre en udvidelse af Klintholm Havn. En 
mulighed kunne være at udvide havnebassinet mod øst af både kajerne og land- og vandarealerne. I for-
året og sommermånederne er der et sort pres på både lystbådehavnens og erhvervshavens kapacitet fra 
trollingfiskere og gæstesejlere. Det kunne derfor være en mulighed at skabe flere attraktive gæstepladser i 
lystbådehavnen, da der i fremtiden ikke kommer til at være plads til gæstesejlerne i erhvervshavnen. 

Klintholm Havns betydning for resten af Møn 
 
Den udvikling som Møn i øjeblikket gennemgår med et stigende antal besøgende til lands og til vands be-
tyder en øget trafik til havnen, som kan give udfordringer for de smalle landeveje på Møn. Et ønske fra inte-
ressenterne er, at der anlægges flere cykelstier langs landevejene for at øge sikkerheden og samtidig gøre 
det mere attraktivt at tage cyklen i stedet for bilen rundt på Møn. Der bør i det hele taget være fokus på at 
skabe bedre forhold og mere natur for de bløde gæster, som sætter et begrænset aftryk på Møns enestå-
ende natur og ro. En måde at imødekomme og tiltrække disse bløde gæster vil være at få vandrestierne fri 
af vejene, samt at skabe flere ruter i landskabet, så de samme stier ikke belastes for hårdt.  
 
En anden måde at imødekomme interessenternes ønske om en bæredygtig udvikling af Møn og Klintholm 
Havn bør være med fokus på den kollektive trafik. Flere muligheder er nævnt i interviewene som eksempel-
vis en shuttlebus på el, som kan have cykler, kajakker og barnevogne med - en fleksibel transportmulighed, 
som både gæster og fastboende vil kunne få glæde af. 
 
En vigtig del af udviklingen af Klintholm Havn til offshore havn er for de lokale, at de nye arbejdspladser 
giver mulighed for bosætning, hvilket vil betyde et løft af institutioner og flere arbejdspladser. De lokales øn-
ske om bosætning tæt Klintholm Havn bør udvikles ved at gøre byggegrunde attraktive eller ved at istand-
sætte eksisterende bevaringsværdige huse.  
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Referat af interview d. 26. marts 2020  
 
Marina Park Cabins (MPC) 
 
Morten Andersen, ejer 
 
Baggrund
 
Morten Andersen opkøbte for fem år siden en del af det tidligere Danland, som i dag har skiftet navn til Ma-
rina Park Cabins. I alt er der 9 enkelt indrettede værelser med fælles bad, sauna, køkken og opholdsstue. 
Den tidligere svømmehal er omdannet til en sal med god plads. MPC har sammen med Borre Brugsfor-
ening etableret en minibrugs, som fungerer som midlertidig indkøbsmulighed i Klintholm Havn.  
 
Marina Park Cabins nuværende rolle på Klintholm Havn 
 
MPCs primære gæster har tidligere været vandrerne fra Camønoen, som brugte MPC som pitstop på deres 
rute. Trollingfiskere er også en vigtig målgruppe. Nu ses en udvikling af gæster med anden baggrund, som 
også booker sig ind, f.eks. sejlere og ’kørende’ turister. Bookingerne er steget med 75 % sammenlignet 
med sidste år, primært via Booking.com. 

Den type turister, som kommer i dag, er karakteriserede ved, at de søger roen og naturen og derfor oplever 
Morten Andersen også, at der er fuldstændig stille ved en 21-tiden, da alle er udmattede af naturoplevel-
serne på Møn. Oftest er dem som overnatter naturfolk, som er meget tilfredse med måden MPC drives på, 
hvor selvbetjening er et nøgleord. Da morgenmad ikke er en del af konceptet, har gæsterne tidligere gået 
op til købmanden for at hente morgenbrød. På den måde får flere lokale aktører gavn af gæsterne, det er 
positivt.  
 
På Klintholm havn skal der bygges et nyt hotel til vindmølleoperatørerne, der hvor Ålekroen lå, MPC står for 
det. Planen er at placere hotellet i den nordlige del af grunden således, at der forrest er plads til at lave et 
grønt område med evt. udeservering og parkering. Det er tanken, at hotellet i første omgang primært bliver 
for vindmølleoperatørerne, men senere hen nemt kan omstruktureres til almindeligt hotel.  
Hotellet bliver 4-stjernet med 25 værelser med eget toilet, bad og tekøkken. Der vil også være restaurant, 
hvor maden vil blive leveret fra en lokal restauratør. Det er planen, at hotellet skal afspejle Klintholm Havns 
nuværende arkitektur således, at det opføres med svenskrøde træfacader som fiskerhusene, hvidmalede 
vinduer og sort tag. Den stil, de ønsker, er en slags ’badehotelstil’.  
 
MPC står også for opførelsen af et erhvervshus på havnen, som skal anvendes til servicestation for et 
vindmøllefirma, placeringen bliver på Klintholm havneplads 81 og opføres, så det afspejler de nuværende 
fiskerskure med sort træbeklædning på kontordelen, den eksisterende røde bygning bliver pudset sort, la-
gerhallen bliver også i farven sort.
 
Fremtidens Klintholm Havn 
 
De antal værelser, som MPC råder over i dag, er på nuværende tidspunkt nok til at dække behovet for 
overnatninger i Klintholm Havn, men med det stigende antal bookinger håber Morten Andersen i fremtiden 
at kunne udvide sin hotelvirksomhed til også at indbefatte røde hytter f.eks. på molen i havnen eller små 
husbåde. Disse kan muligvis være attraktivt for de forskellige maritime brugere. 
 
I den tidligere svømmehal, som er bygget om til festsal, kunne indrettes et evt. ’klubhus’ for sejlere med 
grillfacilitet ude. Han oplever i dag, at sejlerne griller og opholder sig på deres egne både. Med klubhuset 
ønsker han at invitere til fællesskab og møder mellem forskellige aktører og turister på havnen.  
 
MPC huser i dag Mini Brugsen, men ser gerne at f.eks. Borre Brugsen i en nær fremtid kunne overtage  
denne funktion et andet sted i byen. Drømmen er at forbedre butikslivet i havnen gennem små boder eller 
skure på molen mellem øst- og vesthavnen, hvorfra der i sommermånederne kunne sælges forskellige spe-

Turisme
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cialiteter, brugskunst, kunst m.m., hvilket vil skabe liv i havnen. 
Hos MPC prøvede de sidste år at udleje vandcykler, kajakker og SUP (Stand Up Paddeling) til brug i hav-
nen med stor succes. Særligt børnene synes at nyde godt af aktiviteterne, og der er derfor et godt grundlag 
for, at disse aktiviteter kan etableres mere permanent på havnen.  

Gæster hos MPC efterspørger i stigende grad morgen-/vinterbadning, og de har derfor en midlertidig løs-
ning, men ønsker at lave en god permanent adgang. Da de har sauna, er det derfor ideelt at skabe bedre 
muligheder for vinterbadning i havnen.  
 

Turisme
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Referat af interview d. 27. marts 2020  
 
Ejerforeningen Klintholm Marinapark 
 
Jørgen Junge-Andersen, formand 

Baggrund 
 
Ejerforeningen Klintholm Marinapark er en ejerforening med 80 ejerlejligheder, Klintholm Havneby 2-81. 
I Lokalplan 99 fra 2004 besluttede byrådet at overføre hele byområdet til byzone. Ændringen fra land- til 
byzone var foranlediget af ønsket om, at feriecentret (som det var på daværende tidspunkt) ikke kunne 
videreføres som hotel. Således kunne de 80 lejligheder i stedet opdeles og anvendes som individuelle 
ferielejligheder uden pligt til udlejning. Det medførte, at der kunne sælges 80 lejligheder som individuelle 
ejerlejligheder. I forbindelse med dette salg var der udført beregninger på finansiering med udlejning, hvilket 
et betydeligt antal af de nye ejere gjorde brug af.
 
I dag er et betydeligt antal af ejerne i gruppen +50 år. De, som køber lejligheder i dag, er ofte i samme alders-
gruppe. Demografien i ejerforeningen betyder, at der er sket en reduktion i udlejningen, hvilket er en tendens, 
som formodentlig vil fortsætte. I dag udlejes omkring halvdelen af lejlighederne enten via Danland, Novasol 
eller Feriepartner Møn.

Ejerforeningens vedtægter omhandler primært bestemmelser om udvendig vedligeholdelse af ejerlejlighe-
derne. Byggeriet blev oprindeligt opført i 80’erne. Mange fastboende – især på Thyravej – var imod byggeriet, 
idet de mistede deres havudsigt. 
 
Klintholm Marinapark i Klintholm Havn 

Ejerforeningen har generelt ingen problemer med, at skibene i lystbådehavnen ligger tæt på deres terrasser. 
Midlertidigt kan det dog være generende, at større fartøjer tager udsigten, men samtidig er det også en del 
af det miljø, ejerne har købt sig ind i - og nyder.

Ejerforeningen har et ønske til Vordingborg Kommune om at vedligeholde stensætningerne omkring hav-
nen/ejerforeningens byggeri bedre. Det er ved at være kritisk! 
 
Det gamle fiskermiljø - som der desværre er blevet mindre af - savnes. Det gav sjæl til Klintholm Havn. 
Ejerforeningen så gerne, at havnen blev bibeholdt, som den er i dag uden vindmølleservicefartøjer i den 
inderste del af erhvervshavnen. Der er dog også forståelse for, at det er et vilkår i forhold til nedgangen i 
fiskeriets betydning for Klintholm Havn. 

Ejerforeningen Klintholm Marinapark disponerer – iht. Lokalplan 99 - over p-pladsen ved feriebyen. I lokal-
planen er fastlagt et antal pladser til foreningen (1 pr. ferielejlighed) og herudover et antal til restauranter og 
butikker. Det er i højsæsonen en udfordring, at arealet til foreningens medlemsparkering ikke svarer til lokal-
planens bestemmelse. Der er i alt plads til ca. 65 biler på arealet, hvilket ikke engang modsvarer lokalplanens 
bestemmelse om ejerforeningens tildeling.

Uden for højsæsonens 6-8 uger er det normalt ikke noget, som generer ejerforeningen, men i højsæsonen 
og ved særlige lejligheder (f.eks. trolling-konkurrencer) kan der være trængsel. 
Det bør – igen – overvejes, at turister (som på Nyord) parkerer i periferien og må vandre ind til havnen/kysten. 
Samtidig bør trollingfiskerne (naturligvis) kunne anvende de etablerede slisker ved søsætning/optagning af 
fartøjer, men straks derefter anvende p-pladser på f.eks. stejlepladserne øst og vest for Klintholm by.  Auto-
camperne kan – iht. reglerne – parkere på de offentlige p-pladser, men hvis kommunen ønsker, at disse skal 
kunne campere, bør der etableres et samarbejde med eksisterende campingpladsudlejere og samtidig etab-
leres egnet areal separat til dette formål. F.eks. kan  ”badehotel”-grunden i den østlige del af byen anvendes. 
Der kommer jo alligevel aldrig et nyt badehotel!

Turisme
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Størstedelen af ejerne i E/F Klintholm Marinapark er ikke bosat i Vordingborg Kommune.  Foreningen ønsker 
at fremme naboskabet i området ved samarbejde med de lokale foreninger.  

Ejerforeningen har tidligere oplevet, at interaktionen med aktørerne på havnen og de fastboende har været 
begrænset. Foreningen ønsker at medvirke til et godt naboskab i Klintholm Havn og har - som eksempel - 
taget initiativ til at forny foreningens legeplads under temaet ’Det gode naboskab’ med økonomisk og praktisk 
samarbejde med de lokale stakeholders. 

Stod det til ejerforeningen vil det være en god idé yderligere at fremme sammenholdet og koordinere inte-
resser blandt alle interessenter i Klintholm og derved stå stærkere i forhold til udviklingen af hele området 
omkring Klintholm. 
 
Den tidligere købmand var en betydelig faktor for området omkring Klintholm Havn. Det er af vital interesse, 
at der etableres en tilsvarende facilitet i Klintholm. Det er et godt initiativ at Brugsen i Borre har etableret en 
”Mini Brugsen”  i feriesæsonen, men den dækker ikke det fulde behov for hverken de fastboende eller turister 
(hvad enten de er sejlende, camønoer, cyklende, autocampere, eller ejere/lejere i foreningens ferielejlighe-
der).
 
Ejerforeningen ser gerne, at der kommer mange flere stier i området, særligt vest for havnen (Busemarke 
Mose mod Borre). Som det er i dag, skal man være forsigtig, når man bevæger sig ud i moseområdet, det vil 
derfor være bedre med en vedligeholdt grussti. 

Turisme
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Referat af interview d. 25. marts 2020  
 
House of Møn 
 
Simon Zahodnik, direktør for House of Møn 
 
Baggrund
 
House of Møn er et anpartsselskab, som er ejet af Møn-Sydsjælland Turistforening og Møn Handelsstands-
forening. De er i alt 2 deltidsansatte, 1 flexjobber og 25 frivillige. House of Møn driver den bredere forank-
ring inden for turisme og handel i Vordingborg Kommune. Deres primære opgave er at være udviklingshus 
for turismen i Vordingborg Kommune og herunder særligt Møn. Yderligere varetager de funktionen som 
turistinformation med base i Stege.  
 
Simon Zahodnik er direktør for House of Møn, næstformand i Møn-Sydsjælland Turistforening og driver 
egen virksomhed med fokus på turisme gennem Moenguide og folderen ’50 things to do on Møn’.  
 
Visioner for Klintholm havn 
 
House of Møn oplever, at der godt kunne være mere information og formidling til aktører, virksomheder og 
borgere omkring udviklingen af Klintholm Havn. Havnen er en turistattraktion på Møn, og derfor følger hele 
øen med i udviklingen. Et positivt resultat vil påvirke turismen på resten af Møn. House of Møn skulle i sam-
arbejde med projektrepræsentanter have afholdt en præsentation for virksomheder, interessenter og borge-
re på Sukkerfabrikken omkring de 20 projekter, som der i øjeblikket er gang i på Møn, herunder Klintholm 
Havn. Pga. COVID-19 er dette desværre blevet aflyst.  
 
Som det er i dag, er Klintholm Havn på trods af sine udfordringer stadig en turistmagnet på Møn med bl.a. 
omkring 10.000 anløb, og der er mange tilsejlende turister hvert år. På trods af forskellige tiltag til at føre 
den røde tråd igennem havnen virker Klintholm Havn stadig opdelt og en smule fragmenteret. Der udtryk-
kes bekymring for, om udviklingen som offshorehavn vil forstærke denne opdeling, hvor erhvervshavnen 
dominerer for meget, og om turismen vil få svære kår.  
 
House of Møn ser muligheder i et samarbejde med vindmølleinteressenterne om at formidle den gode 
historie om bæredygtighed og vindmøller. De foreslår, at man kunne lave forskellige tiltag som ’besøg en 
vindmølle’ eller et videnscenter, som ville gøre vindmøllehistorien levende og samtidig vil kunne knytte tu-
risme og erhverv sammen i stedet for at ligge separat.  

Det bredere perspektiv 
 
House of Møn har følgende 3 brandingstrategier: Dark Sky, Camønonen og Møn Biosfære. Brandingen 
Møn Biosfære er opstået på baggrund af, at UNESCO har udpeget Møn som biosfæreområde, og netop 
her kunne Klintholm Havn evt. indgå med temaet bæredygtighed via en bæredygtig turismestrategi. 

Hos turistinformationen oplyser House of Møn, at der ofte bliver efterspurgt vandsportsaktiviteter som SUP 
(Stand UP Paddling), kitesurfing og kajakroning, hvilket der på trods af Møns mange strande ikke er den 
store mulighed for. House of Møn er i kontakt med Møn Watersports, hjemmehørende på Østmøn, som i 
dag faciliterer kurser inden for vandsport. De har udtrykt, at Klintholm Havn kunne være et hyggeligt støtte-
punkt for vandsport på Møn. 

Turisme
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Referat af interview d. 25. marts 2020 
 
Camp Møns Klint  

Ole Eskling, Resort Manager 
 
Baggrund
 
Ole Eskling har siden 1998 drevet turismen med Møns Klint Resort under Klintholm Gods. 

Ud over denne rolle ejer han ’Pier to Heaven’, det gamle isværk på havnen, samt en af de sidste bevarings-
værdige bundgarnsbåde. Han er desuden aktiv i udviklingen af Møns oplevelsesturisme.  
 
Interesser i Klintholm Havn
 
Ole Eskling oplever, at programmeringen af den nuværende havn ikke fungerer optimalt. Lystbådehavnen, 
som støder op til feriebyen, virker distanceret fra det autentiske havnemiljø mod øst, det er derfor et ønske, 
at der bliver gjort tiltag til at forbedre dette.  
 
Klintholm Havn har tidligere været en havn, hvor oplevelsesøkonomien blomstrede, hvor Ålekroen var træk-
plaster for turister fra vand og land, og hvor man i 1985 tænkte stort og anlagde Danland (i dag privat ejede 
lejligheder) og Marina Park Cabins. Siden er det gået ned af bakke, restauranter er lukket ned, Danland har 
været gået konkurs et par gange, og udvalget af butikker og beværtninger er svundet ind. Dette betyder, 
at de sejlere, som måtte lægge til i Klintholm Havn, ikke har mulighed for at bruge de penge, de ellers ville 
have lagt, hvis der var et stort nok udvalg af spisesteder, butikker, barer m.m.  
 
Ole Eskling ser gerne, at havnen får sin storhedstid tilbage som oplevelseshavn, hvor lystbåde lægger til 
i og ved den vestlige del af midterbassinet ved midtermolen, hvor havnekontoret er og i vest. Og samtidig 
skaber liv i offshorehavnen mod øst med fiskerflåden i den østlige del af yderbassinet og ikke mindst med 
en attraktiv grænseflade. Han udtrykker selv ønsket om et autentisk havnemiljø, hvor turisme og erhverv 
kan bidrage til denne stemning. Der skal være liv i en havn. 
 
Ole Eskling oplever i øjeblikket, at huspriserne stiger som reaktion på, at Møn har fået nyt image som skan-
dinavisk turistattraktion med eksempelvis Dark Sky Park, Unesco Biosfære og Camønoen, hvilket måske 
kun er starten på den fremtidige udvikling. 
 
Det bredere perspektiv 
 
Ole Eskling har selv sejlet på alle de 7 have og kender til sejlerkulturen. Han oplever, at der er et poten-
tiale i den globale sejlerturisme, hvor velhavende midaldrende europæere i stigende grad vender fokus 
mod Østersøen, ’down sizer båden’ og går på opdagelse i den maritime europæiske kulturhistorie. Her har 
Klintholm Havn med sin historiske baggrund et stort potentiale som stop på det blå kulturspor.  

Ole Eskling ser gerne, at man i Klintholm Havn tør investere mere i havnen og tænke større med idéen om 
at udvide mod øst og rette den østlige mole ud, gennem tiltag som er mere end det Realdania-projekt, Ste-
det Tæller, der er i dag, samt at der kom en mere helhedsorienteret plan for havnen. Der mangler en stærk 
gennemgående fortælling om stedet og en rød tråd, som kan skabe forbindelser mellem turisme og havne-
aktiviteter, så fiskerhavnsatmosfæren med lugt af tjære, fisk og røde træskure bliver bevaret. 

Turisme
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Referat af interview d. 26. marts 2020 
 
Møn-Sydsjællands Turistforening
 
Nils Natorp, formand  
 
Baggrund

Møn-Sydsjællands Turistforening er en af de ældste turistforeninger i Danmark og har eksisteret i næsten 
120 år. Turistforeningen dækker hele Vordingborg Kommune og har 140 medlemmer, hvoraf over 100 er 
erhvervsdrivende. Turistforeningen varetager turisterhververts interesser i Vordingborg Kommune og i det 
større 4 kommunale destinationssamarbejde. Det er en netværksbaseret organisation, der har fokus på 
strategisk og langsigtet udvikling af et for kommunen meget vigtigt erhverv. 

De senere år har der været fokus på at sikre en bæredygtig udvikling i turismen, derfor har turistforeningen 
deltaget i processerne med et få etableret Møn Unesco Biosføre, Dark Sky og senest med at få gjort Møns 
Klint til UNESCO verdensarv. Endvidere har vi fået Camønoen, som støtter hele den bæredygtige udvikling. 

Foreningen har også, sammen med Møn UNESCO Biosfære, været initiativtager til det igangværende stra-
tegiarbejde, der skal føre til en opdateret turismestrategi for Vordingborg Kommune. Det er målet at kunne 
konkurrere internationalt på unikke naturoplevelser, samtidig med at den bæredygtige udvikling sikres. 

Visionen for Klintholm Havn
Møn-Sydsjællands Turistforening ønsker nyt liv, der understøtter lokalsamfundet på hele Østmøn med insti-
tutioner, nye arbejdspladser og bosætning. Det er ønsket, at Klintholm Havn bliver en oplevelseshavn, en 
servicehavn og et sted, hvor man kan spise godt, få gode oplevelser og gå på havnen, stranden og i kyst-
naturen. Hellere en aktiv havn end en død havn. Historisk set er alt livet i Klintholm Havn kommet fra havet, 
og det vil det også gøre i fremtiden med havnen som offshorehavn for vindmølleparken i Kriegers Flak.  
 
Møn-Sydsjællands Turistforening forestiller sig bl.a., at man med en udbygning af havnen vil kunne tiltræk-
ke små luksuskrydstogtskibe, som fra Klintholm Havn vil kunne køre passagererne rundt i det sydsjælland-
ske og være med til at skabe liv og turismeomsætning.
 
Hos turistforeningen har man fulgt udviklingen i Klintholm Havn, hvor havnen er gået fra at være en desti-
nation med Ålekroen som det store trækplaster til en havn, som blev kørt i sænk af den tidligere tyske ejer. 
At kommunen har købt havneområderne tilbage på danske hænder har stabiliseret havnen til det bedre, og 
med investeringerne fra ’Stedet Tæller’ er havnen på vej frem. I den igangværende hvidbogsproces er det 
vigtigt at sikre de lokales ejerskabsfornemmelse. 

I turistforeningen kunne vi godt tænke os en stærkere lokal forankring rent ledelsesmæssigt. En fast havne-
foged, der kan tage ansvar, styrkede og forbedrede forhold for turistinformationen og ikke mindst en styrket 
formidling af den gamle fiskerikultur. 

Turistforeningen foreslår derfor at etablere et formidlingscenter i de gamle bygninger på området, som kan 
formidle den gamle fiskeriindustri og specielt ålefiskeriets historie. Men man skal også kunne formidle det 
nye vindmølleeventyr – det historiske møder fremtiden.
Ønsket er, at havnen bliver en oplevelseshavn. 

Vi er helt sikre på, at fremtiden tilbører vindmølleeventyret, men i udbygningen af havnen skal man passe 
på ikke at presse de nødvendige nye infrastrukturinvesteringer for langt mod vest, hvor fritidshavnen og 
overnatningsmulighederne ligger. 

I turistforeningen mener vi, at erhvervshavnen hellere skulle udvides mod øst. Det ville bedre kunne fasthol-
de en levende turisme.  

Turisme
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Der er også en hvis bekymring for, at den nye erhvervsudvikling kan få negative konsekvenser for Øststran-
den og sammenhængen med ’byen’. 
 
Der er mange ’historier’, der kan fortælles. Ny industri møder gammelt industrifiskeri.

’Pier to Heaven’ er et super sted med nyt spændende koncept. 
 
’Ålehuset’ kan bruges til en formidling af ålehistorien.

Om 15 år vil Klintholm Havn have været igennem en meget positiv udvikling. Der er selvstændige ind-
faldsveje til boligområderne og til erhvervs- og turistområderne. Der er opstået nye små formidlingscentre 
med fokus på den gamle kulturhistorie og det nye vindmølleeventyr. Der er kommet flere restauranter og et 
supermarked, og endelig er der igen etableret færgefart mellem Klintholm Havn og en række vigtige hav-
ne, herunder bl.a. Sassnitz på Rügen (som vi skal være UNESCO verdensarv sammen med). Havnen kan 
også rumme små eksklusive krydstogtskibe (og store træskibe), som kan berige havnelivet og styrke øko-
nomien. 

Turisme
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Referat af interview d. 30. marts 2020 
 
Trollingfiskeri 
 
Claus Jaltoft, repræsentant for Møn Trolling Klub 
 
Baggrund 
 
Møn Trolling Klub er lokalt forankret i Stege, hvor de har deres klublokale. I alt er de ca. 90 medlemmer, 
hvoraf en del har familiemedlemsskaber. Da trollingfiskeri er en relativ dyr hobby, har de ikke så mange 
unge medlemmer - det typiske medlem er en mand over 40 år. Møn Trolling Klub har tidligere haft klubhus 
i Klintholm Havn og har indtil for nylig holdt til i Fiskernes Fællesalg, hvor der har været gode faciliteter til 
at kunne rense fisk og fryse dem ned. Ud over deres klub har de også en Facebook-gruppe med omkring 
2.500 medlemmer, hvor der er livlig aktivitet og er et sted, hvor folk arrangerer fisketure og deler billeder af 
fangsten.  
 
Trollingfisker i Klintholm Havn

Trollingfiskeriet foregår typisk uden for turistsæsonen i vintermånederne, inden laksene går op i vandløb i 
maj måned. Klintholm Havn har en unik placering i forhold til dansk laksefiskeri, hvilket gør havnen attraktiv 
for trollingfiskere fra hele landet. I vintermånederne og det tidlige forår er der ca. 100 trollingfiskere igennem 
Klintholm Havn i weekender og i påsken helt op til 180 pr. døgn, hvoraf flere overnatter i havnen. Når vejret 
er godt, fiskes der i et større farvandsområde – fra den svenske sydkyst til Rügen. 
 
Siden 2013 har Klintecuppen været afholdt i påsken fra Klintholm Havn. Maks 150 både kan deltage, og 
der er sponsorpræmier på op til 200.000 kr. Til Klintecuppen er det primært danskere, som deltager, men 
også ca. 5 tyske både. Til sammenligning er der til Trolling Master Bornholm omkring 400 både. 
 
Ud over beliggenheden er havnen attraktiv med 3 slæbestedsramper og Fiskernes Fællssalg, som har kun-
net bruges til renseplads og som et synligt samspil for fiskere og nysgerrige turister. 

Faciliteter på Klintholm Havn

Nedrivningen af Fiskernes Fællessalg kommer til at have stor betydning for trollingfiskerne. Det er ikke kun 
fiskerne, der har mistet med nedrivningen. Også traditionen med at lokale og turister kunne komme ind og 
få en oplevelse, mister man nu. Ved hallen stod en tavle, hvor trollingfiskerne fik taget billeder med deres 
’trofæer’, hvilket gjorde det genkendeligt på sociale medier, at man havde været i Klintholm Havn. 

Vordingborg Kommune er meget interesseret i at beholde trollingfiskeriet, da de giver liv og indtægter til 
havnen uden for sæson. Som det er nu, er de erstatningsfaciliteter, som er blevet tilbudt, for eksempel 
midlertidige containere med renseborde, ikke kommet. Desværre har havnefogeden svært ved at finde con-
tainerfirmaer, som tillader, at der renses og køles fisk i dem. Ny renseplads kunne for eksempel være ved 
O. V. Jørgensens fiskeeksport, hvor de evt. kunne overtage halvtaget på bygningen. Grunden til dette er, at 
kloaksystemet skal være dimensioneret til ’fiskesnask’ og med fiskecontainer, hvor fiskeaffaldet kan håndte-
res og blive brugt til minkfoder. Uden disse rensefaciliteter ser Claus Jaltoft ingen mening i at opføre en ny 
renseplads. 
Konsekvensen ved ikke at få etableret disse forhold er, at folk skal rense fisk i bådene ude på vandet, hvil-
ket er ærgerligt, da interaktionen med publikum dermed forsvinder. Fiskeaffaldet bliver de nødt til at skille 
sig af med til søs. 

I dag er der to slæbesteder med i alt tre ramper i marinaen og en dobbeltrampe i erhvervshavnen, hvilket er 
tilstrækkeligt. Inden bådene sættes i vandet, er der ’10 gode ramperåd’-retningslinjer, for at båden skal klar-
gøres, så tiden ved rampen minimeres. Tidligere har der været plads nok til klargøring af både, men uden 
parkeringspladsen på Ålekrogrunden og beddingspladsen vil de komme til at mangle plads. 
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Der bliver et generelt parkeringsproblem ved dobbeltrampen i erhvervshavnen nu hvor der, hvor Ålekroen 
lå bliver til hotel, og 45-50 pladser forsvinder. Parkeringspladsen lå ideelt i forhold til at sætte bådene i van-
det hurtigt og effektivt. Grusarealet mod vest ved stranden understøtter, at ca. 30-40 biler med trailer kan 
holde parkeret. Da toilettet ved stranden er lukket om vinteren, er der dog meget langt til toiletfaciliteter, 
hvis de bliver et par dage i havnen. Brug af vestrampe understøttes ikke af, at bil og trailer parkeres andre 
steder i byen. Ved mosen er parkeringen fyldt op under Klintcuppen og uden parkeringspladsen på Ålekro-
grunden, bliver det svært at finde ekstra plads til de mange biler med trailer. En mulighed er at bruge dele 
af stejlepladsen og/eller søbadsgrunden.  

Problematikken i ikke at have parkeringsmulighed tæt på ramperne er, at der går meget tid med at få sat 
bådene i vandet, hvis bådføreren skal køre bilen tilbage til en parkeringsplads langt væk og derefter gå 
tilbage, hvilket kan tage 15-20 min, hvor ingen andre kan bruge rampen. Claus Jaltoft ser derfor kun en mu-
lighed i at gøre broerne længere og udvide ramperne, så der er fralæggerplads på vandet til båden, og at 
den derfor ikke blokerer for, at andre kan sætte deres båd i vandet. Et andet problem, som opstår, når der 
er ventetid ved ramperne, er, at bilerne holder i kø, så for eksempel busserne ikke kan komme forbi. Dette 
sker også, når der ikke er Klint Cup. I laksesæsonen er der typisk 30-50 biler og både om dagen i Klintholm 
Havn. Mener derfor ikke, at nærheden til ramperne i havnen skal dimensioneres efter 100 både eller mere, 
men nærmere de gennemsnitlige 30-50, som dagligt bruger den i dag. Max kapaciteten skal dog stadig 
være 150 biler/trailer med evt. længere gang mellem bil og båd.

Claus Jaltoft har lejlighed i feriebyen og ønsker, at der kommer bedre stisystemer, for eksempel rundt om-
mosen, da det er svært at komme rundt i dag. Han påpeger også, at der mangler en kyststi, så man ikke 
skal gå på stranden eller landevejen for at komme op til fyret. Han oplever generelt, at der på Østmøn 
mangler stier, da der kun er asfalt og landevej, hvor der bliver kørt 80-100 km/t. Generelt ønsker han, at det 
bliver muligt at gå tur, hvor man ikke er sammen med biler.
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Referat af interview d. 31. marts 2020

Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
 
Flemming Kruse, næstformand 
 
Baggrund

Danmarks Naturfredningsforenings hovedfokus er at få mere natur, sammenhæng i naturen og at sikre, at 
borgerne har god adgang til den. Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg dækker hele Vordingborg 
Kommune og har 1.500 medlemmer i kommunen. DN har stort fokus på Møns natur og turismens påvirk-
ninger. DN mener, at der i øjeblikket er en uoverensstemmelse om, hvad udviklingen af Møn skal være i 
forhold til interesser. Kommunen melder mange positive tanker ud om natur, men planlægger og tillader 
ofte aktiviteter, der er i modstrid med naturhensyn.

Klintholm Havn
 
Det er særligt området vest for Klintholm Havn, hvor Busemarke Mose (Natura 2000) ligger, som har en 
særlig naturinteresse. Nye aktiviteter i Klintholm Havn må ikke forringe området. Mod øst og nord ligger 
landskabsfredningen, og inden for rammerne af den ligger værdifulde naturarealer. I dem ligger fra øst til 
vest økologiske forbindelser og spredningskorridorer. Alt sammen har uvurderlig værdi for Østmøn som et 
nationalt naturområde og betydningsfuldt turismeområde. 
 
Udviklingspotentialer for Klintholm Havn 

Omkring Klintholm Havn er der mange naturinteresser, og derfor ser DN ikke Klintholm Havn som det mest 
oplagte sted at lave offshorehavn og anbefaler, at man tænker sig godt om, inden man udvikler havnen. DN 
mener, at bygningskroppen på Vattenfalls servicebygning er for stort set i forhold til det lille samfund, som 
Klintholm Havn er, og ser derfor gerne, at der fremadrettet bliver taget større hensyn til det lille samfund. 
 
DN erkender, at Klintholm Havn ikke er en uspoleret fiskeridyl, men en stagneret fiskerihavn med få beva-
ringsværdige bygninger. Feriebyen virker som et fremmed element i Klintholm Havn, og det ville være en 
gevinst, hvis denne del kunne justeres, så den faldt bedre på plads i havnemiljøet. Klintholm Havns grønne 
områder og træer/bevoksninger er med til at give byen et grønt udtryk, og det er derfor vigtigt, at de beva-
res.
 
Det er vigtigt, at man med udviklingen af Klintholm Havn ikke forringer strandene og deres åbenhed i land-
skabet. Da øststranden er blandt Møns bedste, bør man tage særligt hensyn til denne. Ved øststranden 
står i dag et toiletskur, som trænger til at blive forbedret, og i den ombæring kunne bedre information om 
strandene sættes op. Der mangler også gode parkeringsmuligheder ved øststranden. 

Vest for Klintholm Havn ligger Busemarke Mose, strandvolde, sø og Natura 2000-område med særlige 
beskyttelseshensyn, som der kun er adgang til via stranden. DN ser gerne, at der laves enkle stier fra 
Klintholm Havn til et fugletårn til glæde for naturgæster, men påpeger, at man skal være meget varsom 
med, hvor de placeres.  

DN mener, at der er grundlag for at lave små naturformidlingsdestinationer, særligt mod øst og vest for 
Klintholm Havn, da området er kendt for et af Danmarks bedste flagermuslokaliteter. Det er velkendt, at fla-
germus opsøger vindmøller langt til havs, og det må formodes også at ske ved Kriegers Flak. 

Naturområder på Møn

DN mener, at der skal laves flere tiltag til at skabe sammenhæng i naturområderne på Møn, og at de skal 
tænkes ind i alle udviklingsplaner. Som det er i dag, er Østmøn præget af mere landskab end egentlig natur  
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med fraktioneret natur mange steder. Som del af projektet Grønt Danmarkskort er der udlagt en økologisk 
forbindelse fra Klintholm Havn til Busemarke og Klintskoven, og DN ser gerne, at der tages flere tiltag i den 
retning.  
 
DN er glade for, at Camønoen er en succes, og at tanken om at brande Møn som vandredestination har 
holdt vand. Typen af turister på Camønoen er skånsomme og kræver ikke mange faciliteter i landskabet, 
dog mangler der bedre toiletfaciliteter. Stisystemerne kunne ligeledes udbygges uden at forandre eller for-
styrre landskabet og naturen, så de samme ruter ikke belastes. Her er det vigtigt at nævne, at DN ikke er 
tilhængere af flere mountainbikeforløb i skovene. 

Kort fra Vordingborg Kommuneplan 2013, hvor de forskellige lag er slået til: Grønt Danmarkskort, fredede 
områder, naturbeskyttelse, Natura 2000 mv. Det efterlader et ret lille område nord for Klintholm Havn, hvor 
der ikke umiddelbart er udlagt særlige hensyn. Men det betyder ikke, at Danmarks Naturfredningsforening 
anbefaler, at der kan laves erhvervsudvikling på dette område. 
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Som det næste er 22 interessenter, herunder MøN, inviteret til workshops. Her vil vi blive 
præsenteret for skitser, udarbejdet på basis af de gennemførte interviews. Fremgangsmåden, hvor 
deltagerne forudsættes at kunne improvisere feedback på hidtil usete skitser, synes vi er useriøst. 
Vores ønske om at få adgang til skitsematerialet inden workshops er blevet gentaget afvist.  

Tilsvarende har Vordingborg Erhverv afvist vores forslag om at finde en alternativ måde at 
inddrage den brede offentlighed i en tidlig fase, når nu det planlagte borgermøde måtte udskydes 
på ubestemt tid p.g.a. corona. Det kunne have været i form af en offentlig forhøring.  

 

 
 

Fokus på bosætning i stedet for turisme 

Med det overordnede formål "fuldt udbytte af udviklingen" må der være et overordnet fokus på 
bosætning: Hvordan kan arbejdspladserne i størst mulige omfang integreres i lokalsamfundet, som 
regulær bosætning? Vurderingen er helt i tråd men kommunens egen satsning for nylig: 
Kommunen har i marts måned frigivet 1,4 mio. til at styrke indsatsen for øget bosætning, jf. 
vedhæftet avisudklip fra Sjællandske d. 27. marts.  
 
Vi efterlyser et overordnet fokus på bosætning i hele hvidbogsprocessen, med analyser og 
inddragelse af lokalsamfundet. Hvad skal der til, for at arbejdskraften vil bosætte sig? Hvad er 
samspillet mellem landsbyer, institutioner, uddannelse?  

Hvordan sikrer vi trafikal fremkommelighed og sikkerhed, som jo desuden er en forudsætning for at 
erhvervshavnen i det hele taget kan være funktionsdygtig?  

Vi efterlyser analyser over risici forbundet med yderligere kvantitativ udbygning af turisme, 
herunder konsekvenser for natur, bosætning og trafik. 

Fortsættes turismelinjen ufortrødent skal vi gøre opmærksom på, at EU-naturdirektiverne kommer i 
spil, Kystdirektoratet på banen, og vi kommer til at sætte lys på det faktum at Geocentret kun har 
tilladelse til de museumslignende indendørs aktiviteter - og ikke de fysisk udfordrende udendørs 
aktiviteter og events, som det sidenhen er blevet kendt for. Vi refererer til Miljøklagenævnets 
afgørelse af d. 20. maj 2005 om fritagelse fra VVM-undersøgelse.   

Vi ønsker hverken et nyt Skagen eller at være anløbssted for krydstogtsskibe. Begge dele strider 
imod indholdet i alle de fine internationale udpegninger Møn har opnået de sidste år, samt ønske 
om bæredygtighed, opfyldelse af verdensmål osv. 

Det er selvfølgelig naturligt at tænke turisme ind i selve havneudvidelsen (lystbådehavn, 
ferielejligheder, spise- og opholdssteder osv.) indenfor bygrænsen. Det er jo netop her, at den 
lokale repræsentation er så vigtig.  

Det vigtigste er imidlertid at satse på fast bosætning i tilknytning til faste arbejdspladser og dermed 
også skattegrundlag for kommunen, den mulighed må ikke ofres på turismealteret. 

På vegne af bestyrelsen,  
Margareta Dahlström 

 

 

Interviewrunde i forbindelse med Hvidbog Klintholm Havn 17. april 2020 

Møn Naturforening (tidl. Østmøn Naturforening) dækker hele Møn og har med udgangen af marts 
2020 ca. 120 medlemmer med en stadig stigende tilslutning til foreningen. 

 
 

Processen er kommet skævt fra start 
 

MøN er stærkt kritisk over for proces, nedsættelse af styregruppe mv. og har nedenstående 
betragtninger:  

MøN ser det som sammenblanding mellem offshore erhvervsinteresser og turisme 
erhvervsinteresser, hvor der ikke foreligger forudgående planer eller forklaringer, der begrunder en 
sådan sammenblanding.  

Ifølge den politisk vedtagne indstilling (BØN-udvalget 21.1.2020) skal hvidbogen afdække, hvordan 
Klintholm Havn, Møn og kommunen kan få "fuldt udbytte af udviklingen". Proces og 
styregruppe skal naturligvis være loyal mod dette formål. Det mener vi ikke, de er. Tværtimod 
bliver processen fra start skævvredet jf. ovenstående.  

Styregruppen skal ifølge BØN-indstillingen have en "bred sammensætning af lokale og 
erhversinteresser". Det mener vi ikke, at afspejles i styregruppens faktiske sammensætning. Det 
lokale er stærkt underrepræsenteret, og erhvervsinteresserne har en ubegrundet 
overrepræsentation af de i forvejen dominerende turismeinteressenter. MøN savner en bredere 
sammensætning. Alle erhvervs- og borgerinteresser har som udgangspunkt krav på demokratisk 
indsigt i og indflydelse på udviklingsmulighederne, jf. kommunens egne vedtagne politikker for 
nærdemokrati og borgerinddragelse, samt FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som 
kommunens Planstrategi 2019 modellerer sig efter.  

Møn Naturforening, og alle andre, kan ikke være tilfredse med hverken forløb eller udpegning af 
styregruppe. Der er i den grad tale om inhabilitet, pleje af særinteresser og personsammenfald i 
Styregruppen. En sammensætning, som er det værst tænkelige udgangspunkt for et godt resultat 
for Møn og Vordingborg Kommune. I værste fald mister kommunen en unik mulighed for at 
realisere udviklingspotentialet gennem faste arbejdspladser og bosætning, det egentlige opdrag 
efter BØN-udvalgets indstilling.  

MøN finder det faktisk så alvorligt i forhold til den demokratiske proces og brug af 
skatteydernes penge, at det er en ”ommer”. Ny styregruppe og habil formand. 

Natur og fritidsliv
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Som det næste er 22 interessenter, herunder MøN, inviteret til workshops. Her vil vi blive 
præsenteret for skitser, udarbejdet på basis af de gennemførte interviews. Fremgangsmåden, hvor 
deltagerne forudsættes at kunne improvisere feedback på hidtil usete skitser, synes vi er useriøst. 
Vores ønske om at få adgang til skitsematerialet inden workshops er blevet gentaget afvist.  

Tilsvarende har Vordingborg Erhverv afvist vores forslag om at finde en alternativ måde at 
inddrage den brede offentlighed i en tidlig fase, når nu det planlagte borgermøde måtte udskydes 
på ubestemt tid p.g.a. corona. Det kunne have været i form af en offentlig forhøring.  

 

 
 

Fokus på bosætning i stedet for turisme 

Med det overordnede formål "fuldt udbytte af udviklingen" må der være et overordnet fokus på 
bosætning: Hvordan kan arbejdspladserne i størst mulige omfang integreres i lokalsamfundet, som 
regulær bosætning? Vurderingen er helt i tråd men kommunens egen satsning for nylig: 
Kommunen har i marts måned frigivet 1,4 mio. til at styrke indsatsen for øget bosætning, jf. 
vedhæftet avisudklip fra Sjællandske d. 27. marts.  
 
Vi efterlyser et overordnet fokus på bosætning i hele hvidbogsprocessen, med analyser og 
inddragelse af lokalsamfundet. Hvad skal der til, for at arbejdskraften vil bosætte sig? Hvad er 
samspillet mellem landsbyer, institutioner, uddannelse?  

Hvordan sikrer vi trafikal fremkommelighed og sikkerhed, som jo desuden er en forudsætning for at 
erhvervshavnen i det hele taget kan være funktionsdygtig?  

Vi efterlyser analyser over risici forbundet med yderligere kvantitativ udbygning af turisme, 
herunder konsekvenser for natur, bosætning og trafik. 

Fortsættes turismelinjen ufortrødent skal vi gøre opmærksom på, at EU-naturdirektiverne kommer i 
spil, Kystdirektoratet på banen, og vi kommer til at sætte lys på det faktum at Geocentret kun har 
tilladelse til de museumslignende indendørs aktiviteter - og ikke de fysisk udfordrende udendørs 
aktiviteter og events, som det sidenhen er blevet kendt for. Vi refererer til Miljøklagenævnets 
afgørelse af d. 20. maj 2005 om fritagelse fra VVM-undersøgelse.   

Vi ønsker hverken et nyt Skagen eller at være anløbssted for krydstogtsskibe. Begge dele strider 
imod indholdet i alle de fine internationale udpegninger Møn har opnået de sidste år, samt ønske 
om bæredygtighed, opfyldelse af verdensmål osv. 

Det er selvfølgelig naturligt at tænke turisme ind i selve havneudvidelsen (lystbådehavn, 
ferielejligheder, spise- og opholdssteder osv.) indenfor bygrænsen. Det er jo netop her, at den 
lokale repræsentation er så vigtig.  

Det vigtigste er imidlertid at satse på fast bosætning i tilknytning til faste arbejdspladser og dermed 
også skattegrundlag for kommunen, den mulighed må ikke ofres på turismealteret. 

På vegne af bestyrelsen,  
Margareta Dahlström 

Som det næste er 22 interessenter, herunder MøN, inviteret til workshops. Her vil vi blive 
præsenteret for skitser, udarbejdet på basis af de gennemførte interviews. Fremgangsmåden, hvor 
deltagerne forudsættes at kunne improvisere feedback på hidtil usete skitser, synes vi er useriøst. 
Vores ønske om at få adgang til skitsematerialet inden workshops er blevet gentaget afvist.  

Tilsvarende har Vordingborg Erhverv afvist vores forslag om at finde en alternativ måde at 
inddrage den brede offentlighed i en tidlig fase, når nu det planlagte borgermøde måtte udskydes 
på ubestemt tid p.g.a. corona. Det kunne have været i form af en offentlig forhøring.  

 

 
 

Fokus på bosætning i stedet for turisme 

Med det overordnede formål "fuldt udbytte af udviklingen" må der være et overordnet fokus på 
bosætning: Hvordan kan arbejdspladserne i størst mulige omfang integreres i lokalsamfundet, som 
regulær bosætning? Vurderingen er helt i tråd men kommunens egen satsning for nylig: 
Kommunen har i marts måned frigivet 1,4 mio. til at styrke indsatsen for øget bosætning, jf. 
vedhæftet avisudklip fra Sjællandske d. 27. marts.  
 
Vi efterlyser et overordnet fokus på bosætning i hele hvidbogsprocessen, med analyser og 
inddragelse af lokalsamfundet. Hvad skal der til, for at arbejdskraften vil bosætte sig? Hvad er 
samspillet mellem landsbyer, institutioner, uddannelse?  

Hvordan sikrer vi trafikal fremkommelighed og sikkerhed, som jo desuden er en forudsætning for at 
erhvervshavnen i det hele taget kan være funktionsdygtig?  

Vi efterlyser analyser over risici forbundet med yderligere kvantitativ udbygning af turisme, 
herunder konsekvenser for natur, bosætning og trafik. 

Fortsættes turismelinjen ufortrødent skal vi gøre opmærksom på, at EU-naturdirektiverne kommer i 
spil, Kystdirektoratet på banen, og vi kommer til at sætte lys på det faktum at Geocentret kun har 
tilladelse til de museumslignende indendørs aktiviteter - og ikke de fysisk udfordrende udendørs 
aktiviteter og events, som det sidenhen er blevet kendt for. Vi refererer til Miljøklagenævnets 
afgørelse af d. 20. maj 2005 om fritagelse fra VVM-undersøgelse.   

Vi ønsker hverken et nyt Skagen eller at være anløbssted for krydstogtsskibe. Begge dele strider 
imod indholdet i alle de fine internationale udpegninger Møn har opnået de sidste år, samt ønske 
om bæredygtighed, opfyldelse af verdensmål osv. 

Det er selvfølgelig naturligt at tænke turisme ind i selve havneudvidelsen (lystbådehavn, 
ferielejligheder, spise- og opholdssteder osv.) indenfor bygrænsen. Det er jo netop her, at den 
lokale repræsentation er så vigtig.  

Det vigtigste er imidlertid at satse på fast bosætning i tilknytning til faste arbejdspladser og dermed 
også skattegrundlag for kommunen, den mulighed må ikke ofres på turismealteret. 

På vegne af bestyrelsen,  
Margareta Dahlström 

Natur og fritidsliv
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Referat af interview d. 30. marts 2020

Møn Biosfære

Annette Tenberg, Biosfære-koordinator

Baggrund

Annette Tenberg har været ansat på Møn Biosfære-projektet siden idéen blev født i 2015. Hun er ansat 
som koordinator for Møn Biosfære i Vordingborg Kommune siden UNESCO i 2017 udnævnte Møn til ’bios-
fære’ som det første sted i Danmark. 

Udnævnelsen er sket på baggrund af Møns natur i verdensklasse og en bæredygtig udvikling af lokalsam-
fundet baseret på FN’s Verdensmål. 

Møn Biosfære har fokus på naturen på land, i vandet og den uforstyrrede nattehimmel repræsenteret ved 
Dark Sky-udnævnelsen. Høje Møn og dens artsrige bagland inkl. Klintholm Havn er et af fokusområderne i 
Møn Biosfære.

Møn Biosfære arbejder ud fra mottoet ’liv og arbejde i samspil med naturen’. Derfor er Møn Biosfære også 
interesseret i erhvervsudvikling med fokus på bæredygtighed - her bl.a. et samarbejde med landbrug, føde-
vareproducenter, byggeri og turismeerhverv, som er i gang med eller inspireres til en omstillingsproces. 

Klintholm Havn som en del af Møn Biosfære

Med sin beliggenhed tæt på Møn Biosfæres østlige naturs kerneområde, hvor det handler om at bevare en 
natur i verdensklasse, er Klintholm havn et fokusområde for Møn Biosfære.

Klintholm Havn indtager derudover en central rolle som livsåre for befolkningen på Østmøn med arbejds-
pladser, handel og service for lokalbefolkningen. 

Fiskeri og turisme har været - og er fortsat - med til at skabe liv og arbejde på havnen. 

At Klintholm Havn nu kan få et fremadrettet perspektiv som servicehavn for vindmøllebyggeri, vil understøt-
te de centrale elementer: liv og arbejde. Som en del af Møn Biosfære vil det samtidig være vigtig at se på, 
hvordan Klintholm Havn spiller sammen med den omgivende natur, bevarelse af dens historiske betydning 
som fiskerihavn og dens høje potentiale som turistmål.

Klintholm Havn kan blive en del af Møn Biosfære ved en række tiltag som: 

Udvikling

Det nye serviceområde for Kriegers Flak bør opføres i samspil med Møn Biosfære og Dark Sky. Det kan 
gøres ved at vælge bæredygtige materialer og teknikker, ved at overholde en belysning, der ikke forstyrrer 
nattehimlen, og ved at anlægge artsrige og giftfrie grønne områder omkring servicearealet.

Lokale produkter, som f.eks. ålegræs fra de mønske strande, kan bruges i bæredygtige tiltag som isolering 
til huse (se evt. zostera.dk).

For at skabe synlighed omkring den nye bæredygtige arbejdsplads kan der f.eks arbejdes med affaldssor-
tering - evt. også genanvendelse på stedet (?), adgang til el-bil-opladning eller støtte til bæredygtig offentlig 
transport.

Møn Biosfære vil gerne samarbejde med vindmølleaktørerne på Klintholm Havn om mindre el-busser med 
anhænger til cykler eller anden bagage. Busserne vil kunne forbinde Møn Biosfæres kerneområder og
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understøtte den bæredygtige turismeudvikling af Møn, som arbejder med udvikling af kvalitetstilbud inden 
for cykling, vandring og sejlads. Busserne kan samtidig fungere som reklamesøjle for bæredygtig energi for 
sponsoreren. De vil synligt markere servicehavnens bæredygtige element.

Bevarelse

Fiskeriet er en stor tradition i Klintholm Havn. Der bør arbejdes aktivt med at bevare et område for erhvervs-
fiskeri på havnen. Ved omlægning af erhvervsfiskeriet til en bæredygtig drevet forretning i en kombination 
af bevarelse og monitorering af den lokale bestand af havfisk, årstidens lokalt fangede fisk, frisk solgte og 
forædlede lokalt på Klintholm Havn, vil der blive bevaret havnens traditionelle udseende og et vigtigt led i 
turismemiljøet.

Der er stor efterspørgsel på frisk fisk i sæsonen fra turisterne, og det kunne derfor være en mulighed fortsat 
at have Klintholm Havn som leverandør. Her kan der høstes gode erfaringer fra ‘Søstrene’ ved den lokale 
fisker Hans Holger Strander Petersen.

Biosfære på offentlige arealer og i private haver

Møn Biosfære arbejder med inspiration til mere biodiversitet i det offentlige rum. Grønne arealer og stier til 
nær natur holdes giftfrie, og der vil blive anlagt små refugier til insekter, herunder vilde bier og sommerfug-
le, som formidles til brugere. Samtidig inspireres borgere til indsatser i private haver. Det vil give Klintholm 
Havn et grønt ansigt udadtil.

Alle disse tiltag vil kunne skabe synlighed for Klintholm Havn som del af Møn Biosfæreområde.



26 Hvidbog Kl intholm Havn

Referat af interview d. 27. marts 2020  
 
Friluftsrådet Storstrøm 
 
Henrik Bülow Simonsen, bestyrelsesmedlem 
 
Baggrund
 
Henrik Bülow Simonsen er bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet Storstrøm og er også bestyrelsesmedlem af 
Danmarks Naturfredningsforenings Vordingborg-afdeling og har været bosiddende på Østmøn de sidste 20 
år. Hans udtalelser er egne synspunkter.  
 
Forslag til forbedringer i Klintholm Havn 
 
Der er et ønske om, at der bliver lavet sti langs Klintholm Havnevej, så man kan færdes trygt både som 
vandrer og cyklist.   
 
Omkring Klintholm Havn er der beskyttet natur, herunder mosen og området vest for, som er beskyttet som 
Natura 2000. Der skal tages hensyn til det rige fugleliv i området, så det ikke forstyrres. 
 
Der opleves en stigende efterspørgsel på muligheder for at ro i kajak og robåde. Som det er i dag, 
anbefaler Friluftsrådet Storstrøm Klintholm Havn som destinationen eller som stop på ruten rundt om Møn. 
Han ser gerne, at der kommer flere overnatningsmuligheder. Den stigende efterspørgsel mærkes i Stege 
Roklub, som også har overnatningsmuligheder, her er det bl.a. gæsteroere fra Tyskland, som ønsker at ro 
i kajak og robåd. Det opleves, at der også er flere, som vil ro Møn rundt, hvor Klintholm Havn er et ideelt 
stop for overnatning og pitstop. En mulighed kunne være at udvikle Klintholm Havn som base for mange 
forskellige kystnære aktiviteter.  
 
Der er de sidste 5-10 år kommet flere lystfiskere til øen, som går langs strandene og fisker efter ørred. Han 
oplever dog ikke, at havnens moler bliver brugt til at fiske fra.  
 
En del af Camønovandrerne går langs strandene, hvilket det meste af året fungerer fint. I højsæsonen er 
der dog problemer med, at nogen ikke rydder op efter sig selv, og da kysten er den eneste reelle natur, der 
er tilbage, er der behov for at den evt. reguleres, eller at der bliver ryddet op efter de mange vandrere. Det 
foreslås, at der kunne sættes flere muldtoiletter op, som Naturstyrelsen f.eks. har gjort ved shelterpladser-
ne.  

Det er problematisk, at der ikke længere er købmand i Klintholm Havn. Den midlertidige brugs er et fint 
initiativ, men dækker ikke det behov, der er for at kunne handle ind som gæst i havnen. Brugsen i Borre 
er for langt væk, hvis man kommer som gående eller sejlende i sejlbåd, kajak eller robåd. Derfor er der et 
stærkt ønske om, at der kommer bedre indkøbsmuligheder. 
 
Friluftsliv på Møn generelt 
 
Friluftsrådet ser generelt udfordringer med, at dele af friluftslivet bliver mere sport end naturoplevelse. Det 
opleves, at det nuværende niveau af mountainbike ikke forstyrrer Klinteskoven for meget, men der udtryk-
kes bekymring for, om et stigende antal vil kunne skabe konflikt. 
 
Folk kommer for at besøge Møns enestående natur, men der udtrykkes dog bekymringer for den stigende 
turisme. Det er forudsigeligt, at der kommer flere turister, men der er ikke mere natur, de kan sprede sig på, 
så hvis man vil have flere turister, må man også skabe mere natur - jo mere natur des bedre.  
 
Et roligt og fredeligt tiltag for turisme kunne være at oprette flere ruter til rideture, da der i fremtiden nok 
også vil være et kommende pres for at komme ud og ride i naturen. 

Natur og fritidsliv
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Referat af interview d. 25. marts 2020
 
Klintholm Havn 
 
Rigo Højby Jørgensen, havnefoged 
 
Baggrund 
 
Havnen ejes af Vordingborg Kommune. Rigo Højby Jørgensen har været havnefoged for Klintholm Havn 
siden 2019 og startede som havneassistent 2018.  

Klintholm Havn i dag 
 
Havnefogeden beskriver Klintholm Havn som en hybridhavn med en blanding af fritid og erhverv.  
Lystbådehavnen ligger mod vest, og erhvervshavnen ligger mod øst, men med mange rekreative funktioner 
som f.eks. kajakker, Camønobænk og trappeanlæg til stranden, som ligger i erhvervshavnen. 
 
To store aktiviteter fylder i havnen – lystsejlere og trollingfiskere, som fungerer hele året. På havnen ople-
ves, at der kommer flere tilmeldinger til trollingfiskeri og dermed flere trollingfiskere i havnen i forårsmåne-
derne. De fylder godt op på de få parkeringspladser, der er, og de mangler et klubhus/sejlerstue.  

Klintholm Havn er for sejlerne en transithavn, hvor man blot tager én overnatning. I højsæsonen kan der 
ligge over 300 lystbåde pr. døgn i havnen - så mange at de ofte ligger i lag 4-5 både udenpå hinanden, og 
personalet også må fylde erhvervshavnen op. Der er derfor et stort pres på havnekapaciteten. Sæsonen 
varer ca. 4 måneder og højsæsonen med flest gæster 2 måneder, da gæsterne allerede kommer i april, og 
sæsonen først slutter med udgangen af september. Klintholm Havn er en frihavn for træskibe, der overnat-
ter gratis det første døgn, hvis de er med i træskibssammenslutningen. Dette gør, at der ofte i højsæsonen 
ligger mellem 1 og 3 skonnerter i havnen, som typisk bliver et par dage.   
En tendens i havnen er, at bådene bliver større og større. De typiske både er charterbåde/udlejningsbåde 
med tilslutning af turister fra Tyskland, Holland, Polen og færrest fra Danmark. 
Et typisk døgn beskrives som, at skibene kommer i havn i løbet af eftermiddagen og aftenen, overnatter én 
nat og sejler ud igen om morgenen. Havnen er nærmest tom midt på dagen. I Klintholm Havn er der ikke 
særlig mange gæster, som bliver mere end et døgn, ganske få bliver en måneds tid, og enkelte vælger at 
ligge i havnen 2-3 måneder, hvor de er på sejlerferie i smålandsfarvandet med base i Klintholm Havn. Der 
kommer typisk 1 eller 2 af den sidste slags gæster. 
 
På havnen opleves relativt få kajakker. De bruger i dag broerne, hvor trollingfiskerne sætter i. Der blev 
etableret en lille flydebro til dem. Den var ikke bygget hensigtsmæssigt, da den er for stiv til, at den kan give 
sig nok i takt med flod og ebbe, så den har en tendens til at vride sig løs og ødelægge de led, som den er 
sat sammen med. Da erhvervshavnen igen vil blive fyldt op af bl.a. CTV’er, bør de rykkes ind i lystbådehav-
nen for at undgå farlige situationer med de bløde sejlere i kajakker og de store CTV-både.  
 
På havnen mærkes et stort opsving i autocampere. Sidste år var der ca. 460 autocampere på besøg i 
Klintholm Havn, og dette tal stiger år for år. Det gør sig også gældende i de andre havne på Møn. Det sti-
gende antal skaber et stort pres på havnens i forvejen begrænsede parkeringsmuligheder, hvilket gør, at de 
parkerer rundt omkring. Grunden, hvor Ålekroen lå, har fungeret som midlertidig parkeringsplads, men da 
der skal bygges hotel på grunden, kommer presset til at stige yderligere. Det kan være svært at styre dem, 
og derfor ønsker man, at der anlægges deciderede autocamperpladser og indføres restriktioner på, hvor de 
må holde. Pladserne kunne evt. forpagtes af en campingplads eller lignende – modellen er ikke relevant, 
men det vigtigste for havnen er, at der kommer en løsning, hvor autocamperne kan håndteres. Af områder, 
der kunne benyttes som autocamperparkering, kunne være et område mod vest. Her er der restriktioner 
ved en tinglysning, der siger, at autocampere ikke må opstille. Det holder beboerne på, der i sin tid fik lavet 
restriktionen. Problemet er formuleringen i tinglysningen. Autocampere må ikke opstilles, altså campere. 
Men da området i lokalplanen er udlagt som offentlig parkering, så må autocampere altså godt raste på 
pladsen, og havnen kan ikke opkræve dem havneafgift. Det eneste, tinglysningen gør, er, at hindre havnen 
i at have en indtjening på autocampere, men den forhindrer dem som sagt ikke i at overnatte på pladsen 
lovligt. Lige nu er havnefogeden i dialog med beboerforeningen for at finde ud af, om de er villige til at æn-
dre deres beslutning.
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Ønsker til den fremtidige havn 
 
Lystbådehavnen bør få dobbelt størrelse. Det samme gælder erhvervshavnen, som også bør uddybes til 
6-8 m. 

I lystbådehavnen vil det være ønskværdigt, at broerne, der skal ligge derude, bliver flydebroer i betonele-
menter. De kræver næsten ingen vedligeholdelse, og de kan ligge sikkert inde bag havnens værker, så vi 
ikke vil få samme problemer, som de har oplevet i f.eks. Præstø.  
 
Erhvervshavnen og lystbådehavnen bør blive mere adskilt. Som det er i dag, ligger ’Camønobænken’ og 
kajakkerne i erhvervsdelen. Ikke en fysisk adskillelse, så erhvervsdelen ikke er en del af havnen, men en 
adskillelse af erhverv/turisme, så der ikke opstår farlige situationer med ’bløde trafikanter’ mellem erhvervs-
fartøjerne. 
 
Et klubhus/sejlerstue kunne styrke foreningslivet i havnen både for trollingfiskerne og andre klubber og få 
en stemme i havnen. Som det er i dag, er det primært erhvervsinteresser, som har indflydelse i havnen. 
Trollingfiskerne mangler efter nedrivningen af Fiskernes Fællessalg et sted, hvor de kan rense deres fisk. 
Det er et stort ønske fra de mange trollingfiskere, at der kommer et sted til at rense fisk, et sted hvor de kan 
smide deres fisk i en fryser, og erhvervsfiskerne efterlyser en kaffestue. Det havde de tidligere i fællessal-
get, der nu er revet ned.  
 
Vinterbadernes forhold med et klubhus med sauna. Lige nu bader de ude ved stranden i øst. I vintermåne-
derne er stranden ikke ligefrem brugervenlig, så de vil gerne se på muligheden for at kunne dyppe tæerne 
inde bag havnens værker. Her er de i sikkerhed for vind og vejr.  
 
Flere hjemmehørende lystsejlere vil også styrke havnelivet.  
 
Havnens fremtidige udformning: Havnen er i dag opdelt i en erhvervshavn mod øst og lystbådehavn mod 
vest, men da fiskeriet er gået tilbage, bruges erhvervshavnen særligt i sommermånederne også til lystbåde, 
når der er fyldt i lystbådehavnen. Det sker dagligt.  
Klintholm Havns erhvervshavn er i øjeblikket ved at blive omdannet til offshorehavn for vindmøller og skal 
omstruktureres således, at inderhavnen bliver for vindmølleaktørerne med CTV’er og det ydre bassin for 
erhvervs-, lyst- og bundgarnsfiskere. 
 
Klintholm Havn har fået bevilliget 11 mil. kr. til bl.a. at udbygge lystbådehavnen med en læmole, der skal 
skærme af for vind og bølger inde i yderbassinet i erhvervsdelen, hvor erhvervsfiskerne skal være, hvilket 
havnefogeden hilser velkommen. Fiskerne kan, som indsejlingen ligger i dag, ikke arbejde i yderhavnen. 
Bassinet er for uroligt, og en læmole vil gøre, at de kan være der. Det er også i yderbassinet, at skonnerter-
ne ligger til - de vil helt sikkert også hilse et roligere bassin velkommen. 

Indsejlingen kan godt være et problem, når vinden står i vest-syd/vest. Her opstår der tidevand og høje bøl-
ger inde i selve indsejlingen, der gør havnen til et problematisk sted at sejle ind. Det er et ønske fra havnen, 
hvis der skal udvides eller bygges om, at man tager indsejlingen med i betragtningerne. En indsejling, der 
er mere syd-syd/østlig, vil være en fordel. 

Da inderhavnen mod øst bliver fyldt helt ud af de vindmølleaktører, der er nu, vil der i fremtiden mangle 
plads. En udvidelse af erhvervshavnen bør også indgå i planerne. 
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Særlige ønsker: Ved det første slæbested vil det være godt, om der kunne etableres en sejlerstue, rensefa-
ciliteter til fisk (evt. udendørs/under halvtag) og offentlige toiletter – det taler vi om (havnefogeden og fagle-
derne). Havnen håber på, at det vil kunne lade sig gøre. 

Havnens bomme ved slæbestederne har der været mange blandede følelser omkring. De kom aldrig til at 
fungere i den udformning, som de havde. Hverken brugerne eller havnens personale kunne være tilfredse 
med dem. 

Til gengæld er det et ønske fra havnens personale, at bommene bliver genetableret, men i en anden ud-
formning. 

Ved slæbestedet i øst ville det være ideelt, at der blev placeret en bom helt oppe ved beddinghuset og igen 
en bom øst for beddinghuset. På den måde ville havnen have en vendeplads, hvor brugere skulle ind bag 
bomanlægget tidligere end i dag, og de ville ikke have noget hastværk, når de kommer og sætter i eller ta-
ger op. 

I slæbestedet mod vest kunne man evt. sætte en bom ved toiletbygningen, hvor der betales for at komme 
ind på pladsen. Er det her, der skal autocampere ned, kan de ikke komme ind uden betaling, og er det her, 
der skal en trollingfisker ned, kan de heller ikke komme ind uden betaling. 

Årsagen til, at havnens personale gerne så bomanlæg igen, er, at der var problemer med de bomme, der 
var her, men der var større muligheder for at styre adgangen til slæbestederne. Der bruges lige nu store 
ressourcer på at kontrollere brugerne til slæbestederne. 

Bommene skal ikke være de samme. Det skal være hydrauliske bomme af en kraftigere kvalitet end de 
gamle. 
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Referat af interview d. 30. marts 2020 
 
Klintholm Havn Fiskeriforening  

Kim Kær Hansen, formand 
 
Baggrund

Klintholm Havn Fiskeriforening har eksisteret siden 1945 på Klintholm Havn med medlemmer på Lange-
land og i Rødbyhavn. Da fiskeriet har været støt tilbagegående, er de ikke mange fiskere tilbage i Klintholm 
Havn på trods af havnens gode placering i forhold til bl.a. laks og sild. Foreningen organiserer kun er-
hvervshavnen.  

Klintholm Havn Fiskeriforening i Klintholm Havn

Vordingborg Kommune ejer havnen og leverer vand, strøm, kajanlæg og uddybning af havnen.

Fiskeriet i Klintholm Havn består primært af bundgarnsfiskeri, trawl og garnfiskeri. I Klintholm Havn er hjem-
mehørende 3 trawlfartøjer, 2 garnbåde og 1 bundgarnsfartøj. 

Trawfiskeriet er den type fiskeri, som i dag økonomisk holder Klintholm Havn i gang. For fiskerne i Klintholm 
Havn er det kvoterne, der bestemmer, hvor stor en indkomst de har. 

Fiskerne bruger O. V. Jørgensens faciliteter, som er den aktør, der holder liv i havnen. 

Den nye indretning af havnen betyder, at fiskeriet er flyttet ud i yderbassinet mod øst i erhvervshavnen, 
hvor også O. V. Jørgensen ligger. Inderbassinet er det bedste i forhold til last og losse, da det er det mest 
rolige bassin. Det er vigtigt at vanddybden bliver vedligeholdt i indsejlingen, da nyere fartøjer stikker dybere 
end for år tilbage.
 
Klintholm Havn Fiskeriforening ser et problem i de nye ’installationer’ lavet i erhvervshavnen i Klintholm 
Havn, da det har betydning for sikkerheden. Mod øst er der bygget en trappe til stranden, og problemet op-
står, idet fiskerne kører med trucks, hvilket kan skabe farlige situationer. I erhvervshavnen er der en rampe 
til kajakker, hvilket Fiskeriforeningen mener er uforsvarligt. Med CTV’er i inderhavnen kan det kun gå galt. 
Fiskeriforeningen opfordrer til, at den nuværende fiskerihavn (øst) adskilles helt fra rekreative formål. 

De hollandske skonnerter kommer stadig til at ligge i østbassinet. Fiskeriforeningen mener, at de er en del 
af det autentiske havnemiljø og hilser dem velkommen. Problemet i vesthavnen er, at sejlbådene bliver 
større, hvilket giver problemer ved indsejlingen, hvor de sejler ind i vestbassinet for at vende og derefter 
sejler ind i lystbådehavnen. Denne trafik kan være til gene, når CTV’erne og fiskerne skal ud og ind. 

Fiskeeksportøren O.V. Jørgensen har stor betydning for fiskeriet med faciliteter som sildesorteringsanlæg, 
trucks og is. Der udtrykkes bekymring ved, om O.V. Jørgensen forbliver i havnen med de mange omstruk-
tureringer, da det ikke er en guldgruppe at ligge i Klintholm Havn. Hvis fiskeeksportøren lukker ned, er det 
endeligt slut med fiskeriet i Klintholm Havn, og de må derfor fiske fra Rønne Havn i stedet.  

Fiskeriet i Klintholm Havn er for dem som bestemt vil fiske. Det er økonomisk tungt at komme i gang som 
fisker, og da der ikke er skole tæt på Klintholm Havn, fritidsaktiviteter eller andre arbejdspladser, vælger 
unge familier ikke at flytte til havnen. 
Fiskeriforeningen hilser offshore velkommen, da de ser det som en håndsrækning for at holde liv i havnen 
og molerne. I yderste konsekvens håber de på, at nogle af fiskerne kan få job hos vindmølleaktørerne. 

Klintholm Havn Fiskeriforening bibeholder tre huse på grunden øst for havnen ved stranden, som bygges 
sammen til et hus. De ser ingen problemer ved at bygge tæt på stranden, da de ikke kommer til at ændre 
på placeringen. 
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Referat af interview d. 24. marts 2020 – revideret af A.M. Hørlyck 
 
Klintholm Havns Borger- og Grundejerforening 
 
Anne Marie Vibeke Hørlyck, formand for foreningen, og Renny L. Madsen, kasserer.  
 
Baggrund 

Klintholm Havns Borger- og Grundejerforening (herefter KHBG) er en gammel forening, som dækker lokal-
området inden for bygrænsen med ca. 80 % af boligejerne som medlemmer. Det er en aktiv forening og har 
bl.a. været med til at få iværksat den tidligere helhedsplan for Klintholm Havn. Generelt udtrykker KHBG 
ønske om, at de meget gerne vil være med i processen omkring hvidbogen og helhedsplanen.
 
Interesser i Klintholm Havn 
 
Fra fiskerihavn til offshorehavn 

De lokale fastboende er overvejende for at Vattenfall, det tyske energiselskab ENBW, samt fremtidige ak-
tører slår sig ned i Klintholm Havn, da det vil give skatteindtægter, bosættelse og liv på havnen. Det eksi-
sterende fiskeri er svundet ind og kommer ikke tilbage, og man ønsker derfor en erhvervsaktiv havn med 
offshorehavnen som drivende kraft, men hvor der stadig skal være plads til fiskerne – en havn uden fiskere 
er ikke en rigtig havn.  
Ønsket er dog, at de evt. fremtidige bygninger, som skal opføres, så vidt muligt tager hensyn til det eksi-
sterende kulturmiljø og tilpasser sig stedets karakter, samt at der sikres lokalbefolkningen og turister fortsat 
adgang til strandområderne!
 
Købmand/indkøbsmuligheder 

At købmanden er brændt ned og ikke er blevet genopført, er et stort problem, da dette selvfølgelig går ud 
over de lokale, men ikke mindst er en forudsætning for tiltrækning af serviceaktører for vindmøllerne, fi-
skerne, trollingfolket, sejlerne, Camøno-vandrerne og de mange øvrige turister, som besøger havnen. Der 
mangler et lokalt sted, som kan servicere på helårsbasis, og selvom den midlertidige Mini Brugsen er et 
godt initiativ, er det ikke nok til at dække behovet.  
 
Fastholdelse af et unikt kulturmiljø 
 
Vigtigheden af, at turister fortsat oplever Klintholm Havn som et kulturhistorisk miljø, er beskrevet i Møns 
Kulturarvsatlas. Det er et endog meget stort ønske fra lokalbefolkningen, at de røde garnhuse bevares i 
videst muligt omfang, da de fortæller en vigtig historie om Klintholm Havn som fiskerihavn. Industrifiskeriet 
er i stærk tilbagegang, og det er et ønske, at man bevarer stemningen af fiskerlandsby gennem garnhuse-
ne, som giver karakter og atmosfære af et lille fiskerleje – gerne ved at området, der omfatter de røde garn-
huse, udlægges til et egentligt bevaringsværdigt kulturområde og friholdes for fremtidige udbygningsplaner! 
KHBG foreslår, at man kunne levendegøre fortællingen gennem f.eks. plancher og fiskeredskaber, som 
kunne formidle den historiske og kulturelle kontekst om Klintholm Havn og nærområdet på Østmøn. 
 
Transport og parkering
 
Busdriften ud af havnemiljøet 

Der går i dag bus til Klintholm Havn hele året rundt, og i sommermånederne kører der flere busser til Ge-
ocentret, hvilket er vigtigt for at få byen til at fungere. Problemet opstår navnlig i sommermånederne, når 
busserne kører slalomkørsel mellem turister og personbiler ad Thyravej hen langs havnen, vender om ved 
Danland for derefter at have holdeplads foran restauranter, som føler sig generet af osen og tomgangslar-
men. KHBG foreslår derfor, at holdepladsen flyttes til den gamle stejleplads lige vest for søbadsgrunden, 
hvor den ikke vil genere nogen.  
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Parkeringsmuligheder 

Med den begrænsede mulighed for parkering, der bliver, når Ålekrogrunden bebygges, kan der godt blive 
lidt for trængt på havnen, når der trolles i foråret, da trollingfiskerne med sig har både på trailere. Der er 
derfor behov for mere parkeringsplads og regulering af, hvor de kan/må holde. I påsken 2020 var der langt 
over 100 vogntog de fleste af dagene – trods Coronakrisen!
Om sommeren er der virkelig tryk på Klintholm Havn, hvor en hel del turister kommer i bil enten for at kom-
me på havnen eller besøge vores dejlige badestrande. I dag fungerer Ålekrogrunden som midlertidig parke-
ring, hvilket har taget noget af parkeringstrykket af havnen, men da der skal bygges hotel, vil der komme til 
at mangle muligheder for at kunne parkere. KHBG anbefaler derfor til kommunen, at der bliver skabt mange 
flere parkeringsmuligheder for de besøgende.  
 
Trollingfiskerne

I foråret starter trollingsæsonen, hvilket betyder at op mod 150-200 trollingbåde fra hele landet besøger 
Klintholm Havn. KHBG hilser dem velkommen, da de skaber liv i byen, lægger penge i restauranterne og 
booker overnatninger. Da trollingfiskerne er blevet et fast element i hverdagen, ville det være godt, hvis der 
var faciliteter i form af mødelokale samt ikke mindst et sted at kunne rense deres fisk, holde dem på køl og 
eventuelt grille dem.  
 
Autocampere

Der kommer flere og flere autocampere særligt i højsæsonen, hvor der kan være parkeret 10-20 stk. i 
døgnet. Problemet er, at der, som det er i dag, ikke er nogen faste pladser til dem, hvor de kan få strøm 
og vand - de parkerer derfor rundt omkring i området. Det er derfor et ønske, at der kan komme bedre ret-
ningslinjer og muligheder for autocamperne. 
 
Rekreative områder

Strandområderne

KHBG oplyser, at der på øststranden er kommet bedre forhold for strandgæster og lokale med bl.a. en 
toiletbygning. Yderligere bliver der, når badesæsonen starter, rullet sveller ud, som gør adgangen til øst-
stranden nemmere for gangbesværede, familier med børn m.fl. Der savnes dog en badebro med tilknyttet 
vinterbadeklubhus med sauna, hvor vinterbaderne kan samles i et vinterbadelaug. Som det er nu, er der 
ca. 10-20, som fast er morgen-/vinterbadere. En anden mulighed for at få en vinterbadeklub er i forbindelse 
med den nye mole, hvor der kunne påsættes en badebro. I den forbindelse nævner de ønsket om at få et 
havnebad ved den bro, der kaldes ’Dronningebroen’.  
Stranden mod vest er en mere flad strand, som er god til børnefamilier. Dog opleves problemer med tang, 
hvilket i perioder gør den mindre attraktiv.   
 
Camøno- og havkajakturister 

Hvor Camønovandrerne før i tiden typisk kun kom i sommersæsonen, ses det nu, at der kommer vandrere 
hele året. Uden for højsæsonen mangler der faciliteter til dem som f.eks. rent drikkevand. Flere er begyndt 
at slå telt op nær toiletbygningen på øststranden, hvor der er også er adgang til vand – om sommeren. Der 
er nu et stigende behov for at få såvel shelters og bålplads etableret som en egentlig teltplads, og toiletbyg-
ningen kan relativt nemt udvides med såvel et overdækket borde-/bænkeområde som med en udendørs 
bruser.
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I de senere år er der sket en stigning i antallet af havkajakker i Klintholm Havn. De bruger den særlige bå-
debro til kajakker, der ligger ved siden af trollingfiskernes rampe. I sommermånederne ligger der typisk flere 
havkajakker i havnen hver dag, som slår deres små telte op for overnatning – et shelter tæt på deres kajak-
bro vil være ønskeligt, alternativt kan det placeres i det nærliggende moseområde.

Moseområdet

Ud over vores dejlige strande er nu sikret adgang fra havnen til moseområdets dejlige natur med et righol-
digt fugle- og dyreliv. KHBG har på to spots opstillet i alt 6 borde-/bænkesæt, men der mangler en regulær 
grillplads begge steder, ligesom der er langt til det nærmeste affaldsstativ.
Det har længe været et ønske, at der etableres stiadgang hele vejen rundt om moseområdet, samt opsæt-
ning af en træbro, evt. flydeponton, der kan tages ind i vinterperioden, således at der gives mulighed for 
at studere livet i vandet! Det kan være med børnenes små fiskenet eller gennem simple vandkikkerter, der 
opsættes til fri afbenyttelse, men er fastgjort med kæde til bro/ponton.
 
Legepladser

I Klintholm Havn eksisterer der reelt ingen rigtige legepladser! Der ligger en offentlige plads bag Dorthea-
vej, men den er kommunen på vej til at nedlægge og den anden private nede på havnen ved veststranden, 
som ejes af Klintholm Marinaparks ejerforening, er af sikkerhedsmæssige årsager blevet kraftigt reduceret. 
Der kommer mange børnefamilier på havnen som turister og sejlere, og de lokale har selv børn eller børne-
børn, og de benytter sig alle af Klintholm Marinaparks legeplads. 
KHBG ser gerne, at Vordingborg Kommune, som er ejer af store områder på havnen, kommer på banen og 
får skabt bedre rammer og muligheder for leg og bevægelse på havnen for børnene, da de eksisterende 
legepladser er i dårlig stand.  
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Klintholm Gods

Carl Gustav Scavenius, godsejer 

Baggrund

Klintholm Gods er en familievirksomhed, som driver konventionelt og økologisk landbrug ud fra holisti-
ske principper. Klintholm Gods arbejder også med turisme gennem campingpladsen Møns Klint Resort, 8 
sommerhuse, hotel med restaurant, Lake Apartments samt 40 udlejningsboliger, som fungerer som helårs-
beboelse og fritidshuse.  
 
Klintholm Gods rolle på Klintholm Havn
 
På havnen ejer godset grunden, hvor den tidligere købmand lå, og pakhuset, området nord for havnen, 
samt landbrugsmarken øst for Klintholm Havneby.   
Selve havnen er bygget af Klintholm Gods, som kommunen ejer nu. Godset ønsker at være en aktiv med-
spiller i fornyelsen af Klintholm Havn. 

Vision for bygninger på havnen

Klintholm Gods ønsker at udvikle deres grunde på havnen. På ’skibsprovianteringsgrunden’ ønsker man at 
bygge en ny bygning, hvor der i underetagen kan ligge mindre butikker. I overetagen kan der f.eks. være 
kontor, kontorhotel eller lejligheder.  

I pakhuset, som i dag huser et loppe- og antikmarked og galleri for lokale kunsthåndværkere, har brand-
myndighederne påbudt, at der skal etableres brandåbninger i de øverste etager, hvilket betyder at galleri-
delen flyttes ned, og etagerne derfor står tomme. Der er ikke fastlagt planer, men en udnyttelse kunne være 
restaurant med vestvendt terrasse og i de øvrige etager kontor, kontorhotel eller lejligheder.  

Samlet set er håbet at forbedre havnens kvalitet gennem spisesteder, kunsthåndværk og kontorpladser til 
fremtidige virksomheder. Klintholm Gods kigger mod Bornholm som inspiration, hvor turismen og gastrono-
mien blomstrer. 

Oplevelsen af Klintholm havn

Klintholm Gods ejer strandene mod øst og vest. Stranden mød øst er karakteriseret af bølger og er for-
holdsvis stejl, mens stranden mod vest er lavvandet og egner sig godt til børnefamilier. Stranden mod vest 
har dog problemer med tanggener, som vil kunne løses ved, at kommunen fjerner tang oftere.  
 
Klintholm Havn fungerer godt, men mangler charme og fiskerlejestemning. Der udtrykkes bekymring 
for Vattenfalls nye bygning, som virker voldsom og som ikke passer ind i en historisk og hyggelig havn. 
Klintholm Gods ser derfor gerne, at der i fremtiden bliver taget mere hensyn til det kulturmiljø, der er på 
havnen. 

Turismen på Møn, det bredere perspektiv 

Klintholm Gods er en del af turismeøkonomien og sætter pris på Møns udvikling med f.eks. vandreruten 
Camønoen, hvor man pludselig kan se direktører og unge hippier gå sammen. De ser dog gerne, at der 
kommer nogle flere retningslinjer for vandrerne, hvor må man overnatte, og hvad man skal gøre med sine 
efterladenskaber m.m. 

Godset oplever problemer med, at vandrerne ikke kan komme af med deres affald, og derfor kommer det 
i deres containere. Dette ville kunne løses ved, at der kom klarere retningslinjer og affaldsstationer langs 
ruten. 

Der er for mange, der overnatter uautoriserede steder, hvilket både sviner, ødelægger natur og kan være 
et problem for lokalbefolkningen. Vi savner klare retningslinjer, der tydeliggør, at vi ikke har allemandsret i 
Danmark. Klintholm Gods går gerne i kommunikation med kommunen omkring en løsning.
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Møn Handelsstandsforening
 
Sten Larsen, næstformand og indehaver af Slagter Stig og Co. 

Baggrund 
 
Møns Handelsstandsforening dækker hele Møn og er en foreningen med et stort antal frivillige og supporte-
re, som gør, at de kan afholde en lang række events, herunder tirsdagsmarkedet i Stege, som hver tirsdag 
i juli og august tiltrækker mellem 20-25.000 mennesker. I 2019 vandt Møn Havfrueprisen for deres stærke 
frivillige netværk af lokale.  
Handelsstandsforeningen har et nært samarbejde med House of Møn, hvor formanden for handelsstands-
foreningen Tina Olsen også sidder, samt et samarbejde med Møn-Sydsjællands Turistforening. For Møns 
Handelsstandsforening er det vigtigt at formidle samarbejde.

Interesser i Klintholm Havn
 
Et generelt problem er, at det kan være svært som f.eks. sejler at komme rundt på øen, når man først er 
kommet i land. Handelsstandsforeningen så derfor gerne, at der kom mere cykeludlejning som f.eks. Borre 
Brugsforening, der ud over at drive Mini Brugsen også lejer cykler ud. I fremtiden kan disse evt. også inklu-
dere elcykler således, at man nemt og bæredygtigt kan komme rundt mellem byer og seværdigheder uden 
bil.  

Et problem for Møn generelt er, at turistsæsonen kun varer 2 måneder, hvilket derfor også er et problem i 
Klintholm Havn. Det er handelsstandsforeningens ønske, at denne kunne udvides til 4 måneder. Med de 
mange måneder uden særlige indtægter opstår problemet med handelslivet, hvilket gør det svært at drive 
forretning i vinterhalvåret. 
 
Indkøbsmuligheder i fremtiden
 
Møns Handelsstandsforening ønsker at få Klintholm Havn mere turistvenlig og samtidig være en ’arbejden-
de’ havn med mulighed for indkøb, restauranter og hotel. I dag er fiskerihavnen ved at være udfaset. Den 
nye udvikling, som offshorehavnen bringer med sig, har stor betydning for forretningslivet på havnen (som 
før i tiden husede flere spisesteder og ’købmandsbutik’). De indkøbsmuligheder, som eksisterer i dag, er for 
få, og Møns Handelsstandsforening håber på, at fremtiden skaber grundlag for forretninger og indkøbsmu-
ligheder, som er levedygtige. 
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Dagli’Brugsen i Borre  
 
Niels Olsen, uddeler 
 
Baggrund

Borre Brugsforening er en uafhængig forening stiftet i 1875 med 700 medlemmer. Brugsforeningen har en 
bestyrelse på fem, som driver brugsforeningen, hvor Niels Olsen er uddeler. Borre Brugsforening har deres 
egen marmeladefabrik, pølsevogn og dyrker eget frugt og grønt. Da købmanden i Klintholm Havn brændte, 
åbnede de på opfordring af den tidligere købmand, Mini Brugsen, i maj 2019. 
 
Borre Brugsforening i Klintholm Havn

Mini Brugsen fungerer som midlertidig butik med de mest nødvendige varer. Den har åbent fra påske til 
efterår, men det er drømmen, at en ny butik skal have helårsåbent. I år får Mini Brugsen yderligere 40 m², 
hvoraf de 20 bliver en udvidelse af de 60 m², som butiksarealet er i dag.  
 
Mini Brugsen har haft stor succes sidste år med cykeludlejning og forventer at have 35 cykler og elcykler i 
år til udlejning. 

Borre Brugsforening er i dialog med en investor og har mødt stor velvilje af Møns Bank til at investere i en 
ny butik i Klintholm Havn. Drømmen er, at der bygges en ny bygning på havnen med selvstændig butik og 
ferielejligheder på 1. sal. Brugsforeningen ønsker at være placeret i selve havnen og være en del af hav-
nemiljøet, hvor deres kunder vil være sejlere, cyklister, trollingfiskere og vandrere. Kravene til den nye butik 
vil være et areal på ca. 400-500 m² inkl. kontor, lager og personalefaciliteter. De forventer ikke at være en 
almindelig dagligvarebutik, men en butik med mange muligheder som café med udeservering, marmelade-
fabrik (brugsforeningen overvejer at flytte marmeladefabrikken ned i Klintholm Havn i forbindelse med en ny 
butik) og et samarbejde med en lokal fisker om at sælge frisk fisk, da han skal flytte ud af sin egen bygning 
på havnen.

Borre Brugsforening er glade for, at der sker en udvikling i Klintholm Havn, men ser gerne, at det gamle fi-
skerlejemiljø bevares i videst muligt omfang, og at de nye bygninger tilpasser sig miljøet. 

I lang tid er der blevet færre bosiddende på Østmøn. Borre Brugsforening vil gerne være med til at vende 
denne udvikling, hvilket kan lykkedes, hvis udviklingen fortsætter positivt i Klintholm Havn. 

En måde at få gjort havnen mere imødekommende ville f.eks. være at gøre den bilfri som i Nyord med 
parkeringsplads på kommunens jord nord for Klintholm Havn. En anden indsats er at få lavet cykelstier, da 
Klintholm Havnevej er smal og med den nye tunge trafik til offshorehavnen vil være farlig for bløde trafikan-
ter. 
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Restaurant Klintholm 
 
Laila Pape Jensen, indehaver 
 
Baggrund

Laila og hendes mand Johnny købte i 2004 Klintholm Røgeri. Røgeriet bestod af butik med tilhørende 
gårdhave, samt en privat beboelse. Parret byggede beboelsesdelen om til restaurant samt byggede et 
større køkken. Restauranten blev hurtigt en stor succes og manglen på pladser gjorde, at de kiggede 
sig om efter noget større. I 2008 købte de det gamle frysehus på Thyravej 25 og byggede det om til en 
restaurant med 100 indendørs og 80 udendørs pladser. I ejendommens anden ende blev indrettet en butik. 
Restaurant og butik åbnede til påsken 2009. Da fiskebutikken ikke havde omsætning nok, nedlagde de den 
i 2012. Indtil 2018 havde Restaurant Klintholm åbent både til frokost og aften. Parret har af helbredsmæs-
sige grunde prøvet at sælge restauranten de sidste par år, men det er ikke lykkedes, så for at lette arbejds-
presset, har restauranten kun åbent til frokost. Restaurant Klintholm har ingen fastansatte, men har ca. 10 
løsarbejdere, som kommer igen hvert år. I alt har Restaurant Klintholm i omegnen af 20.000 gæster på en 
sæson.  
 
Johnny Jensen er selv opvokset i Klintholm Havn og har været fisker i over 30 år, indtil de besluttede sig for 
at købe Klintholm Røgeri på Margrethevej i Klintholm Havn. 

Restaurant Klintholm i Klintholm Havn

Restaurant Klintholm er kendt for deres store frokostbuffet med mange slags sild. Da fiskeriet er for ustabilt 
i Klintholm Havn pga. fiskestop for bl.a. sild og laks, er restauranten nødt til at bruge en anden fiskeleveran-
dør.  

Gæsterne hos Restaurant Klintholm er i højsæsonen en stor blanding af alle nationaliteter og er også 
aldersmæssigt bredt fordelt. Mange danskere, som har udlændinge på besøg, benytter ofte Restaurant 
Klintholm, for at de kan prøve et dansk frokostbord med mange slags sild. Omkring 70 % af restaurantens 
gæster er gengangere. 
I flere pakketure til Camønoen er frokost inkluderet, her har Restaurant Klintholm en aftale med Camøno-
bureauet.

Mange af Restaurant Klintholms gæster kommer kørende, men da havnens parkeringspladser ofte er fulde, 
må en del køre igen. Der mangler derfor parkeringsmuligheder tæt på havnen, da folk ikke vil gå 200 m ned 
til havnen. 
 
Udvikling af Klintholm Havn og Møn

Udviklingen af Klintholm Havn til offshorehavn for vindmølleoperatører ser Laila Pape Jensen og hendes 
mand positivt på. Klintholm Havn er en erhvervshavn og vil miste sin charme, hvis den bliver en død havn. 
Med det nye vindmølleeventyr kommer der nye fortællinger og nyt at kigge på i Klintholm Havn. Jo flere 
man kan få til at blive i Klintholm Havn, som bosætter sig med sin familie, jo flere arbejdspladser og institu-
tioner vil der komme, så Østmøn ikke bliver til et sommerhus-/flexboligområde. Det er selvfølgelig ærgerligt, 
at fiskeriet er gået tilbage, men havnen må også følge med tiden. 

Det betyder meget for Restaurant Klintholm, at der findes mange rigtig gode spisesteder rundt om på hele 
øen, og alle prøver at give gæsterne en god oplevelse og et godt og positivt indtryk af hele Møn. Det er 
også af stor betydning, at Stege er en rigtig god handelsby, og mange gæster taler i meget rosende toner 
om, hvor mange gode og spændende butikker de kan finde i Stege og om et dejligt serviceniveau, der også 
er.
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Autocamperne fylder, men skaber et godt og livligt miljø i og omkring havnen. Da flere bliver et par dage, 
skabes der næsten en landsbystemning, som Restaurant Klintholm sætter pris på. Ligeledes giver Camø-
novandrerne også et andet liv i havnen med deres telte, hvilket kun er hyggeligt.
Der er også mange lokale i byen, der har gjort noget for at gøre det hyggeligt for camønovandrerne. Det 
sætter vi stor pris på, da det også er med til at understrege, at klintholmhavnerne er et imødekommende 
folkefærd.

Da presset i højsæsonen er stort på restauranterne i Klintholm Havn, ser Laila Pape Jensen gerne, at der 
kommer flere restauratører til havnen. Ofte venter folk lang tid på bord, som det er nu. Jo flere ting der er 
at vælge imellem, jo flere turister og gæster kommer der. Hun vil også gerne understrege, at det er af stor 
betydning, at der mellem restauratører og andre i servicebranchen i Klintholm Havn (Møn) skal være en 
kollegial stemning, da man på den måde kan få mest mulig gavn og sparring med og af hinanden.
  
For Restaurant Klintholm er det vigtigt, at der kommer en ny købmand, så gæsterne i havnen har et sted at 
proviantere. 
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Hyttefadet 
 
Pia Christoffersen, indehaver 
 
Baggrund

Pia Christoffersen og Lars Klich Andersen købte Hyttefadet i foråret 2011, og skal starte deres 10. sæson i 
år.
De bor i Stege, men er i sommersæsonen konstant på Hyttefadet. 
Lars er kaptajn og sejler - tre uger ude, tre uger hjemme. Pia er der hver dag i hele sæsonen/7 mdr.
Hyttefadet har ca. 20 ansatte og har åbent fra slut marts til efter efterårsferien. Der serveres frokost fra kl. 
12-15.30, og aftenkortet starter kl.17.30.

Pia og Lars Christoffersen købte den gamle Møns Bank, Thyravej 14 i efteråret 2015.
Idéen om en grillbar/ishus var ikke langt fra tanke til handling. De har åbent i weekenderne og helligdagsfe-
rierne, i sommerferien er der åbent hver dag fra kl. 12-21/22, da mange går aftentur.

I 2018 købte de Thyravej 8, hvor et gammelt bundgarnsfirma lå. Grunden ligger mellem Hyttefadet og den 
tidligere købmand. Ønsket var at udvide terrassen på Hyttefadet, og da sæsonen gik i gang i 2019, gik de 
fra 13 udendørsborde til 30.

Hyttefadet i Klintholm Havn

Hyttefadet er den eneste restaurant i Klintholm Havn, som har åbent hele ugen til både frokost og aften. At 
de har åbent alle dage, betyder, at der ofte er meget travlt om mandagen, da mange spisesteder på øen 
har lukket. Om tirsdagen, hvor der er tirsdagsmarked, har de ekstra travlt. 
I højsæsonen er der op til 1,5-2 timers ventetid på at få bord på Hyttefadet, hvilket gør, at der er spisepligt 
på terrassen, og de sender ofte ”drikkegæster” ned til Pier to Heaven. 
 
Hyttefadet er et sted med rigtig mange stamgæster, som de er på fornavn med, heraf også mange tyske 
lystbådssejlere. 
De møder ofte gæster som starter med at leje sommerhuse, så køber et og ender med at bosætte sig, 
hvilket har gjort, at der er kommet flere iværksættere. Hyttefadet har i påsken mange trollingfiskere, som er 
stamgæster hos dem. 
Hyttefadet serverer i videst muligt omfang fisk fra Klintholm Havn, men er nødsaget til at have en ekstra 
leverandør, da fiskeriet i Klintholm Havn er for ustabilt. Hyttefadet bruger ca. 6 tons flået fisk pr. sæson. De 
bruger et lokalt slagterhus til deres kødudskæringer.

I de gamle lagerbygninger på Thyravej 8 ved siden af Hyttefadet har de i vinter afholdt loppemarked med 
succes. Før husede Fiskernes Fællessalg et loppemarked i hele juli måned, og da bygningen er revet ned, 
har folk været glade for, at der er taget initiativ til et nyt. Det overvejes derfor, om der skal holdes loppemar-
ked til sommer. 
Pia og Lars købte grunden med lagerbygningerne for at udvide terrassen til Hyttefadet. Hvad de ellers skal 
med lagerbygningerne, ved de ikke endnu. De overvejer fremtiden, men de mange regler og krav til spise-
sted/cafe, gør processen mere besværlig. Måske en pop-up er løsningen, dem er der flere af på havnen, og 
de har åbenbart ikke samme regler.

En fremtidig Klintholm Havn

Pia Christoffersen er bekymret for, hvordan de fremtidige erhvervsbygninger på havnen kommer til at påvir-
ke hendes forretning. 
Det er særligt Vattenfalls bygning, som virker dominerende, og flere af den slags bygninger kan ændre 
Klintholm Havns charme. Hun er ikke imod, at havnen udvikles til offshorehavn, men synes det er synd, at 
der ikke tages hensyn til de erhverv, som allerede er på havnen. 
Offshorehavnen siges at betyde nye arbejdspladser, men bekymringen er, at de ikke er for Møns lokalbe-
folkning, medmindre de uddannes til de kompetencer, som vindmølleoperatørerne efterspørger. 
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Vil gæsterne udeblive fra restauranten, når en 8 m høj bygning tager udsigten fra hendes gæster? 
Vil resterne af beddingen blive fjernet og ikke kun den del, der lå, hvor Vattenfalls bygning nu ligger?

Det er et stort ønske, at der igen kommer en købmand. Mini Brugsen er et fint alternativ, men turisterne og 
især lystbådesejlerne og camønovandrerne mangler et sted at proviantere.

Der er ingen cykelparkering i Klintholm Havn og med det stigende antal cykelturister, er dette en mangel, 
da de ellers står rundt omkring. Det er cyklisterne selv, der efterspørger bedre muligheder, så de ikke gene-
rer unødvendigt. 

Der mangler bedre toiletforhold i Klintholm Havn. Med nedrivningen af Fiskernes Fællesslag mistede hav-
nen offentlige toiletter, derfor kommer der til at mangle en erstatning af disse. Hvor vil man i så fald placere 
nye?

Ålekrogrunden har fungeret som parkeringsplads for bl.a. spisegæster, autocampere og trollingfiskere. Det 
opleves, at mange autocampere har problemer med at finde steder, de kan/må holde, og af og til holder de 
og turistbusserne foran Hyttefadet, hvilket er generende. 
Derfor ser Pia Christoffersen gerne, at der anlægges en autocamper-/turistbusholdeplads, som hun kan 
henvise til.
Trollingfiskerne, som har holdt på Ålekrogrunden, mangler ligeledes parkeringsmuligheder, når de nye ejere 
af grunden går i gang med deres byggeri. Hvad er planen mht. parkering?

Stien (Stedet Tæller), der går ned mellem Grab & Go og Ålekrogrunden til mosen, ville være ønskelig blev 
holdt fri for ukrudt ind mod Grab & Go, og at pladsen med borde og bænke ved mosen bliver vedligeholdt 
(kommunen?). 
 
Bussen til Klintholm Havn kører ned gennem havnen, vender og holder i tomgang i meget lang tid, hvilket 
er generende. Det har tidligere været planen, at den skulle holde længere mod øst, hvor den ikke vil være 
til gene for restauratørerne. Den tidligere busplan minimerede tomgangstiden, og det var derfor ikke et 
problem i samme omfang. (Kunne være oplagt at lave en plads til de offentlige busser, turistbusser og auto-
campere samlet ét sted, f.eks. på den gamle søbadgrund). 

Pia Christoffersens sejlende gæster efterspørger ofte taxaer, da der ikke er faste taxaer på Møn. 
Hun ser derfor gerne, at der kom en lokal taxachauffør, specielt fra maj-september for at mindske venteti-
den for taxagæsterne (minimum 45-60 minutters ventetid, hvis de overhovedet gider komme).
 
I forbindelse med Stedet Tæller kom Camønobænken, som mange bruger. Der er brug for flere siddeplad-
ser og borde-/bænkesæt på området ved Camønobænken, f.eks. på træområdet foran parkeringspladsen, 
som kan inviterer til picnic. Der mangler ligeledes skraldespande. 

De mange gæster i Klintholm Havn i højsæsonen gør, at de eksisterende restauranter ikke kan følge med, 
og derfor håber Pia Christoffersen, at der kommer flere, som kan aflaste det store pres. I Klintholm Havn er 
restauratørerne kollegaer og ikke konkurrenter.

Pia Christoffersen efterspøger, at der kommer bedre og mere kommunikation om udviklingen af Klintholm 
Havn, da det skaber utryghed og rygter, at ingen ved, hvad der kommer til at ske. 
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Referat af interview d. 21. april 2020

Restaurant ND122 og lokal borger

Indehaver, Jesper Dams Hansen

Baggrund

Jesper Dams Hansen er opvokset og bosat i Klintholm Havn med kæreste, selvfølgelig også fra Klintholm 
Havn, samt barn. Klintholm Havn er hans udgangspunkt, og det vil det altid være. Hans familie har rødder 
i fiskeriet i Klintholm et par generationer tilbage. Jesper er uddannet kok og har arbejdet på landets bedste 
restauranter som Dangleterre, Kong Hans og ikke mindst hedengangen Babette, før han købte ’Ålehuset’ 
i Klintholm Havn. Planen er at lave Ålehuset til danmarks bedste restaurant, men han starter stille og roligt 
op - han bygger på efterhånden. I 2019 åbnede han Restaurant ND122 i Ålehuset som udendørs pop-up 
restaurant og forventer at åbne op igen snarest muligt i en mere permanent løsning. Jesper Dams Hansen 
er restauratør, men er ligeså meget en del af lokalbefolkningen i Klintholm Havn.

Interesse i Klintholm Havn

Planen er, at Restauant ND122 de kommende år skal bruge de bedste lokale råvarer. Fisk fra Klintholm, 
æbler fra Rytzebæk, øl fra Nøddebjerggård, keramik fra Chandini - bruge de bedste ting, han kan finde. 
Derefter bruge det håndværk som kokkefaget er til at forædle råvarerne. Kvaliteten og respekten for rå-
varen er i højsædet samt det gode værtskab. Målet er at lave en restaurant, man vil glæde sig til at vende 
tilbage til gang på gang. Jesper ønsker at udfordre, men holde fokus på den gode smag. Tanken er, at 
restauranten med tiden skal involvere sig i og støtte op om en bæredygtig udvikling af lokale råvarer, det 
være sig fisk, grønt etc. Der vil blive lagt hårdt arbejde, ydmyghed og vedholdenhed i projektet, og han glæ-
der sig til at komme igang. Måske det i fremtiden også kunne være muligt at præge nogle af Møns unge til, 
at de kunne blive en del af den gastronomiske top i Danmark.

Jesper Dams Hansen oplever, at der i spidsbelastningsperioder i Klintholm er nået et mæthedspunkt af 
besøgende. I sommermånederne er der ikke plads til flere turister i havnen. I påsken overtager trollingbåde-
ne havnen. Klintholm kan ikke tilbyde den gode oplevelse, det skal være at færdes i byen, hvis det bliver for 
voldsomt. De mange besøgende betyder også flere biler og trailere med både. Som det er nu, er der ikke 
plads til flere. Desuden ser han ikke, at Klintholm Havn skal reduceres til en parkeringsplads. Der må godt 
være gang i den, men det skal være sjovt. Vi er en havneby med understregning under by.

Der skal være lige dele erhverv, lokalbefolkning samt turister for at skabe den gode stemning. Det er vig-
tigt, at der er en udvikling med fokus på kvalitet og originalitet frem for kvantitet. Det, der er vigtigt, er ikke 
antallet af turister, men hvilke turister vi får. Faktisk er turister et ord, der skal væk og erstattes med ordet 
gæster. Jesper ønsker ikke flere og større, men gerne mere diversitet og bredt ud over en længere periode. 
Vi ønsker gæster, der bruger hele området. Når de er her, må de hjertens gerne se vores smukke klint eller 
havn, men de skal da også gerne tage ud på Møn Is, tage til Stege, spise på en restaurant, handle i vores 
butikker, etc. Det gør de kun, hvis vi har noget at byde på.

Vi skal have udvikling og ikke afvikling, og derfor hilser Jesper Dams Hansen også offshoreaktørerne i 
havnen velkommen, da dette betyder, at haven bliver sat i stand og skaber muligheder i Klintholm Havn. 
Dog er en bekymring med Esbjerg Havn som eksempel, at tilgængeligheden på havnen bliver begrænset af 
hegn samt at ’hjertet’ forsvinder. Offshoreaktørerne må ikke ’overtage’ havnen, hvis man vil bevare en god 
synergi. Derudover forventes det, at personale og ansatte i så stor udstrækning som muligt hentes i lokal-
området.
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Klintholm Havn er en historisk fiskerihavn, og det er vigtig, at fiskeriet bevares, da havnens identitet og 
stolthed er bygget op omkring fiskerierhvervet. Fiskerne laver en kæmpe og vigtig indsats trods deres til 
tider svære odds. På trods af fiskeriets tilbagegang i Klintholm Havn, forventer Jesper Dams Hansen, at 
denne udvikling vil vende i fremtiden. Måske ikke på en måde vi lige ser for os, men havet byder på utallige 
muligheder, og hvem ved, hvad der kan ske. Ting har det med at gå i ring.

Klintholm Havn i fremtiden

Klintholm Havn er en fiskerby, og det skal den blive ved med at være. I byen er fiskerne og miljøet om-
kring dem en attraktion og stor ressource. Så hvad hjælp fiskerne skal bruge til fortsat at spille en rolle, det 
skal vi imødekomme. Det gælder både erhvervsfiskerne som fritidsfiskerne. De aktører, der slår sig ned i 
Klintholm Havn, skal benytte Klintholm og ikke udnytte. Klintholm Havn skal ikke ’belastes’ for meget. De 
skal forstå,at vi er et lille lokalsamfund. Det gælder dog også for den mængde af industri, der skulle kom-
me. På samme måde som offshoreaktiviteterne ikke skal ’overtage’ havnen, skal industrien ikke ’overtage’ 
byen. Der skal være harmoni - så kan ’de’ blive til ’vi’. Inddrag og vær åbne.

Aktører, som slår sig ned i havnen, skal gerne byde ind - det kunne være med aktiviteter, der kan under-
støtte Klintholm Havn uden for sæson, eller som gør det sjovere at bo her. Eksempler kunne være kulturtil-
bud, kunst eller åbne værksteder. Når man bygger, skal der være en tanke på æstetik og natur. Det er fint 
med et ’erhvervseventyr’, men alt har en pris. Borgerne i Klintholm har en uforholdsmæssig lille stemme, 
når det kommer til beslutninger, og der er meget uigennemsigtighed, derfor kan stemningen hurtigt blive 
tilbageholdende. Der er rigtig god stemning omkring fremtiden, og det er skønt. Vi skal skabe et hjem, vi er 
glade for, og som vi er stolte af. Vi står stærkt og hilser fremskridtet velkommen.

Vision

Fremtidens Klintholm Havn behøver ikke nødvendigvis være meget anderledes end for nuværende. Fokus 
skal holdes på bosætning med en kerne af indbyggere året rundt, som skaber liv i havnen. Klintholm Havn 
skal heller ikke påduttes noget, Klintholm Havn ikke er. Hvis ikke der er lokale kræfter til at løfte opgaverne, 
er de ikke relevante. Det skal være en tilgængelig havn med fiskeri, samt havrelaterede aktiviteter. Der vil 
være liv og muligheder. Idéen om Klintholm Havn står overfor en stor udfordring, når det gælder fremti-
dens erhverv. Offshore er big business, og det er sjældent charmerende. De må gerne vise, man tager fejl. 
Sammen skal vi også sørge for, at havnen ikke forfalder - den skal holdes og passes. Klintholm Havn skal 
danne baggrunden for gode oplevelser.

Møn generelt

Det aktivitetsniveau af initiativer, der er på Møn, respekteres dybt. Der er fantastiske ildsjæle, der bærer en 
stor byrde. Samt dem der tog og tager kampen op mod udefrakommende utiltalende politiske tiltag. Tak til 
dem.

Møns natur er helt unik, og særligt roen er for Jesper noget, der er værd at opleve. Det skal Møn værne 
om.

Vi skal dog passe på med at tage Møn eller Møns Klint til “fange”. Vi er alle sammen stolte af at komme fra 
Møn og have Møns Klint i ’vores’ baghave. Men et produkt bliver ikke bedre af at hedde noget med Møn 
eller Møns Klint. Vi skal værne om vores arv og ikke udvande den. Der er fantastiske produkter, men der er 
også shit. De initiativer, som Møn brandes med, hilses velkommen, men med det i mente, at initiativerne og
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udviklingen ikke skal være til laveste fællesnævner. Samt at der er en idé med at bruge det. Produkter skal 
være stærke nok til at kunne stå selv.

Møns udvikling skal ikke have fokus på mere og større, men at blive bedre til det, Møn gør. For at holde 
niveauet er det vigtigt at have øje for, at brandingen af Møn ikke kommer til at klinge hult - det er vigtigt 
at have høje ambitioner for fremtiden. Vi skal ikke tænke, hvad andre tænker om os, men hvad vi selv vil 
have. Det gælder, om der skal bygges vandland eller andet.

Jeg hilser folk med ambitioner, originalitet, fantasi og vilje velkomne, og vi skal huske, at vi sagtens kan 
fostre verdensmestre fra Møn.

Møn skal fortsat være gode værter og beholde den positive atmosfære. Der er så mange muligheder og 
gode tiltag, at vi også i fremtiden vil være en ø i positiv udvikling, hvis vi fortsat lægger hårdt arbejde i det 
og ikke lader os faldbyde. Vi skal være stolte.
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Referat af interview d. 30. marts 2020 
 
Portofino 
 
Adriano Viterbo, indehaver 
 
Baggrund
 
Portofino er en italiensk restaurant i Klintholm Havn, som har helårsåbent. I højsæsonen har de åbnet alle 
ugens dage til aften. At Portofino alene har aftenåbent, hænger sammen med, at arbejdsbyrden for indeha-
veren Adriano Viterbo er for stor, hvis de også skulle holde åbent til frokost. 

Oplevelsen af Klintholm Havn 
 
Det er Adriano Viterbos ønske, at Klintholm Havn holdes indbydende for turisterne og ikke kun for erhvervs-
havnen. Han opfatter stemningen i Klintholm Havn som rar og hyggelig og ser gerne, at denne atmosfære 
bibeholdes. Han mangler på nuværende tidspunkt ikke gæster, særligt i højsæsonen må han af og til afvise 
kunder, da de har fuldt hus.  
 
Adriano Viterbos restaurant ligger på hjørnet af Klintholm Havnevej og Thyravej og oplever, at bilerne kom-
mer med høj fart ned igennem havnen. Han ser derfor gerne, at hastighedsbegrænsningen nedsættes til 30 
km/t, da det er uansvarligt, som det er i dag, hvor flere og flere kommer gående og cyklende.  
 
Som det er i dag, kører bussen ned gennem havnen, vender om og holder foran Portofino, hvilket er gene-
rende for udeserveringen. Han så derfor gerne, at busstoppestedet blev flyttet ned mod Stejlepladsen, og 
at bussen ikke kørte gennem havnen. Et andet kritikpunkt af busstoppestedet er, at der ikke er sat bustider 
op, og da de har mange besøgende fra udlandet, er det et problem, at man skal finde dem på internettet. 
Derfor satte Adriano Viterbo sidste år et skilt op, hvilket var til glæde for mange turister. 

Adriano Viterbo oplever ikke de store problemer med parkeringsmuligheder, da en del af hans gæster kom-
mer sejlene. Det eneste tidspunkt på året, hvor der er trængsel, er, når trollingsæsonen går i gang.  
 
Vattenfals nye servicebygning centralt på havnen generer. Den er ikke tilpasset havnens kulturmiljø. Han er 
ikke imod flere bygninger på havnen, så længe at de tilpasses miljøet.  
 
For Adriano Viterbo er det vigtigt at få en købmand igen for at kunne videreudvikle Klintholm Havn. Mini 
Brugsen i dag er kun en nødløsning, som ikke fungerer optimalt. Han ønsker derfor, at der bliver opført en 
ny butik på havnen. 
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Referat af interview d. 24. marts 2020  
 
Connected Wind Services, EnBW 
 
Kent Hougaard, EnBW Offshore Service Denmark ApS (operatør) 

Baggrund 
 
Connected Wind Services er en virksomhed, som servicerer omkring 1.000 vindmøller i Danmark + ca. 600 
i Sverige, Frankrig og Tyskland. De er ejet af det store tyske energiselskab EnBW, som leverer strøm til 5,5 
millioner kunder og har over 21.000 ansatte. EnBW har ambitioner om at installere vindmøller for 30 milliar-
der kr. og har allerede bl.a. Baltic II, som ligger i Østersøen, hvor de også har Baltic I, som ligger sydøst for 
Klintholm Havn. Baltic II består af 80 3,6 MW-vindmøller, som i dag leverer strøm til ca. 30.000 husstande.  
 
EnBW og Connected Wind Services i Klintholm Havn 
 
Indtil i dag har EnBW Offshore (EOS) sammen med vindmølle OEM serviceret Baltic II med hotelskib, hvor 
mandskabet skiftes hver 14. dag. Dette er dog en dyr løsning, og derfor skal der på Klintholm Havn opfø-
res et hotel på den nuværende parkeringsplads, hvor Ålekroen lå. Hotellet skal kunne huse 25 mand, som 
særligt vil være beboet i sommerhalvåret samt kontorfaciliteter til 3-4 fastansatte på selve havnen. Som en 
del af kontrakten skal hotellet levere mad, dette kunne f.eks. komme fra lokale leverandører. Det er planen, 
at byggeriet af hotellet og servicestationen starter i foråret 2020, da EnBW og Connected Wind Services 
skal være operative fra 1. juli 2020. Da alt ikke kan nå at være klar til brug til sommer, vil der være en inte-
rimsperiode, hvor bl.a. containere vil blive brugt til opbevaring. 

På havnen vil tre eksisterende bygninger renoveres og ombygges til kontor/lager (servicestation). Af hen-
syn til sikkerhed og ISPS-bestemmelser vil området omkring bygningen blive hegnet af. 

Både hotel samt servicestation bygges af lokal partner, MMA Offshore ApS. 
 
Aktivitet på havnen
 
I havnen kommer der til at ligge to CTV-både, som skal sejle mandskab frem og tilbage hver dag. Bådene 
vil sejle ud mellem kl. 5 og 7 om morgen og hjem igen mellem kl. 18 og 19. Det meste af mandskabet kom-
mer fra Tyskland, og da ruten til Tyskland er hurtigere via båd end med bil vil størstedelen sejle frem og til-
bage mellem Klintholm Havn og Barhöft i forbindelse med skift og dermed ikke belaste trafikken i Klintholm 
Havn. 

For at kunne servicere 80 vindmøller vil der hver dag komme varevogne og lastbiler, som skal hente og le-
vere varer på havnen - op til flere tons pr. dag. Ligeledes skal skibene serviceres et par gange om ugen.  

EnBW og Connected Wind Services ønsker et godt samarbejde med de lokale aktører og ønsker at imø-
dekomme de bekymringer, der måtte være. Da deres primære funktioner i havnen vil være overnatning, 
kontor og lager, vil der ikke være støj fra maskiner som f.eks. på et produktionsanlæg. CTV’erne, som kun 
sejler ud om morgenen og hjem om aftenen, må forventes at kunne høres svagt og i kort tid.
 
Ønsker for en fremtidig havn 

Klintholm Havn er i dag for lille til, at større skibe kan komme ind i havnen, hvilket betyder, at større dele 
udskibes fra Rostock eller andre havne. 
 
Connected Wind Services oplyser, at de ønsker at samarbejde med Vattenfall og andre omkring fællesfaci-
liteter, da de bl.a. også skal have CTV-skibene serviceret i havnen. De forventer ikke at få brug for at kunne 
lande med helikopter.  
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Referat af interview d. 26. marts 2020 
 
Vattenfall 
 
Arne Rahbek 
 
Baggrund
 
Vattenfall Danmark er et svensk energiselskab, som er ejet af den svenske stat. De har som ambition at 
være fossilfri inden for en generation. Dette skal opnås gennem investeringer i vind- og solenergi samt bat-
terier. Samtidig har de fokus på deres ’valuation chain’ såsom svenske stål- og papirproducenter, som de 
hjælper med at også at gøre fossilfrie. Vattenfall har fået tilført ressourcer, som skal være med til at udvikle 
og finde nye bæredygtige projekter. De fokuserer på de nordeuropæiske markeder Sverige, Tyskland, Hol-
land, Danmark og Storbritannien. Vattenfall-koncernen har ca. 20.000 medarbejdere. 

Udvikling af Klintholm Havn 

Arbejdet for at komme til at ligge i Klintholm Havn er startet for lang tid siden i samarbejde med Siemens. 
Klintholm Havn blev valg på baggrund af den korte afstand til Kriegers Flak til de 72 vindmøller, som opfø-
res på Kriegers Flak. Rønne Havn bliver udskibningshavn for vindmøllerne og Rødvig Havn vil blive brugt 
i konstruktionsfasen af vindmøllerne. Vattenfall placerer sig på Klintholm Havn i en ny bygning, hvor Fi-
skernes Fællessalg lå. Vattenfall ejer ikke bygningen, men lejer sig ind. Hos Vattenfall har man hørt kritik af 
bygningens udseende. Udbudsvilkårene på den nye vindmøllepark gjorde det nødvendigt at arbejde med et 
kendt koncept for bygningen. Anlægsfasen starter i foråret og slutter i 2022.  
I havnen vil ligge to CTV’er, der skal bruges ved serviceringen af vindmøllerne.  
 
Vattenfall forventer, at der vil komme 30-50 permanente arbejdspladser til at drifte arbejdet med vindmøller-
ne, herunder smede, elektrikere, catering osv. De regner dog ikke med, at der er nok arbejde til, at nye un-
derleverandører vil opstå på baggrund af offshorehavnen, men håber på, at de eksisterende lokale erhverv 
kan dække deres behov. 

Vattenfall regner med, at halvdelen af de ansatte i forbindelse med offshorehavnen vil bosætte sig på Møn 
eller i lokalområdet baseret på erfaringer fra tidligere projekter. De resterende vil enten købe sommerhuse/
fritidsboliger eller indlogere sig på lokale hoteller.

Der vil udover persontrafik være trafik til og fra Klintholm Havn med bl.a. reservedele til de 72 vindmøller. 
Persontrafikken vil være begrænset og primært komme fra dem, som f.eks. har bosat sig i nærområdet.  
 
Støjen på havnen vil være begrænset. Der vil i tidsrummet (kl. 7 og 17.30) omkring lastning af CTV’erne 
være støj fra trucks, og det samme vil gøre sig gældende, når de kommer tilbage sidst på eftermiddagen. 
Da havnen har fungeret som fiskerihavn med støj fra trucks og kuttere, vurderer Vattenfall, at de ikke kom-
mer til at støje mere end med den nuværende situation.   
 
Vattenfall oplyser, at der arbejdes med en udvikling, hvor vindmøllernes lysafmærkning kun tændes, når fly 
er inden for kort afstand. Dette betyder, at de vil være slukkede 95% af mørketiden og dermed ikke forstyr-
rer nattehimlen med lysforurening – dog skal det pointeres, at der ikke er truffet beslutning om at investere 
i en radarløsning, ligesom myndighederne heller ikke har været involveret på nuværende tidspunkt i en løs-
ning for Danish Kriegers Flak.

Vattenfall ser positivt på turismen i Klintholm Havn og ser ikke noget problem i en stigning af besøgende, så 
længe sikkerheden er i orden. De er i øjeblikket i gang med at færdiggøre skiltemateriale om Kriegers Flak 
og vindmøllerne. De har yderligere involveret sig i formidlingen om vindmøller med en kikkert, som bliver 
sat op på Møns Klint, så man kan følge med i opførelsen af vindmølleparken. 
Om muligheden for at sejle ud med deres CTV’er til vindmøllerne oplyser Vattenfall, at det pga. sikkerhed 
er udelukket, men de ser gerne, at private virksomheder kan arrangere ture ud til Kriegers Flak.

Vattenfall er åbne for at samarbejde med de andre vindmølleaktører på havnen og ser kun positivt på, hvis 
flere skulle slå sig ned i Klintholm Havn.   

Hos Vattenfall skal teknikerne hver 2. år have genopfrisket deres GWO-kursuspakke. I pakken er der bl.a. 
førstehjælp og brand, disse kunne måske faciliteters på Klintholm Havn af en privat aktør. 
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Referat af interview d. 27. marts 2020  Kommenteret af Hans Sattrup og Rigmor Nielsen

Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn (B&LM)

Rigmor Nielsen, Hans Sattrup

Baggrund

Bygnings- og Landskabskultur Møn arbejder for bevaring og udvikling af de arkitektonisk og kulturhistorisk 
værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i gl. Møn Kommune – for at der værnes om det værdifulde, 
der eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet. Foreningen virker for øget 
kvalitet i nybyggeriet og for, at kommuneplanlægningen og andre offentlige redskaber tager landskabets 
kvalitet og interesser mere alvorligt.

Foreningen arbejder især med planlægning og beskyttelse af bevaringsinteresser

Rigmor Nielsen er formand for B&LM, landskabsarkitekt og har været bosat på Møn de sidste 30 år. Hun 
har arbejdet i flere kommuner/amter, herunder Møn Kommune. Desuden har hun arbejdet som konsulent 
på en privat tegnestue og har bl.a.været projektansvarlig for renovering af Storegade i Stege.
Hans Sattrup er byplanarkitekt og har både som selvstændig konsulent og ansat i kommuner arbejdet med 
bl.a. byfornyelse og bevarende lokalplanlægning. Som projektleder i Øresundskomitéen stod han for ud-
arbejdelsen af et miljøprogram for Øresundsregionen på opdrag fra den svenske og den danske stat. Han 
er nu bestyrelsesmedlem i B&LM, bosiddende på Østmøn og var medlem af bosætnings- og forskønnel-
sesgruppen under Østmøn Lokalråd, der nu er afløst af Østmøn Lokalforum. Desuden er han suppleant i 
bestyrelsen for Møn Naturforening. 

Klintholm Havn, fremtidige planer

B&LM har tidligere kommenteret og kommet med anbefalinger til lokalplanerne for Klintholm Havn, som 
Vordingborg Kommune har tilsidesat. Kommunen har tydeligvis ikke ønsket at stille krav til fremtidige byg-
gerier på Klintholm Havn, som kunne sikre, at Vattenfalls nye bygninger tilpasses i lokalmiljøet. 

B&LM kom selv med forslag til, hvordan man med få ændringer kunne få bygningen til at indpasse sig bed-
re i havnen ved ændringer af tagprofilet fra fladt tag til saddeltag - som alle andre bygninger har på stedet 
- og dreje bygningen, så den vender den åbne facade med vinduer mod Thyrasvej. Lokalt har bygningen 
mødt massiv modstand, og det er derfor vigtigt, at der i de fremtidige lokalplaner stilles præcise krav til byg-
ningernes udtryk og udformning for at bevare kulturmiljøet i Klintholm Havn. Den samme bekymring gælder 
for det nye hotel, hvor Ålekroen før lå.

B&LM er forundret over den allerede vedtagne finansiering til udvidelse af den vestlige mole i Klintholm 
Havn, der skal ses i sammenhæng med fremtidige udvidelsesmuligheder for havnen og derfor bør afvente 
hvidbogen og helhedsplanen, inden man lader sig binde af placering og udformning. Har overordnede myn-
digheder allerede godkendt et projekt?

B&LM finder det vigtigt, at man værner om kulturmiljøet i Klintholm Havn. Deres anbefaling er, at der skal 
laves en screening af elementer, som er vigtige for kulturarven - der bør gennemføres en ny SAVE*-vurde-
ringer af det tilbageværende miljø. Ligeledes kan der arbejdes med en strategi for, hvordan der skabes en 
dynamisk kulturarv for at bevare de kvaliteter, som Klintholm Havn har. Her til kan der hentes inspiration i 
planerne fra Kerteminde og Rødvig. Det er ikke ønsket at lave havnen om til museum, men det er vigtigt at 
bruge det kulturmiljø, der er til at forstærke og bevare havnens atmosfære og fortælling til gavn for byens 
beboere og besøgende. Hvis ikke nye anlæg og bebyggelse tilpasses det bevaringsværdige kulturmiljø, mi-
ster byen sin tiltrækningskraft. Og når havvindmøllerne efter 25 år måske erstattes af nyere mere effektive 
vedvarende energiformer, risikerer man at stå tilbage med en forældet bygningsmasse, der belaster miljøet 
og ikke uden store omkostninger lader sig ombygge til nye formål, hvis ikke man har opført dem efter prin-
cipperne for bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi og klimatilpasning. Der kan henvises til forskningsresul-
tater herom.
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Bosætning og turisme på Møn

B&LM ser gerne, at de arbejdspladser, der skabes i forbindelse med offshoreaktiviteterne stimulerer bosæt-
ningen. Der findes på Østmøn og i nærområdet til Klintholm Havn stadig en del ubeboede og faldefærdige 
huse, der skæmmer. B&LM ønsker, at Vordingborg Kommune fortsat opkøber, nedriver og giver tilskud fra 
byfornyelsesmidler til at forbedre huse, der er bevaringsværdige eller kan opnå en højere SAVE-værdi, så 
de bliver tidssvarende boliger. Det anbefales, at kommunen udarbejder bevarende lokalplaner - i første om-
gang for landsbyerne langs Klintevej og Klintholm Havnevej - så disse kan få et løft og gøres tiltrækkende. 
Planerne udpeger de bygninger, der ønskes bevaret og forbedret. Samtidig skal planerne give mulighed for 
at bygge nyt i ’hullerne’, der er opstået efter nedrivning eller på anden vis kan afrunde landsbyerne. Der fin-
des muligheder i både Magleby, Borre og Elmelunde-Hjertebjerg, nær dagli´Brugsen, skolen og de mange 
aktiviteter, lokale foreninger afholder her og i forsamlingshus.

I den nordlige del af Klintholm Havn er der udlagt et areal til oplag af industrimaterialer (Lokalplan H 
14.02.01). Helhedsplanen for Klintholm Havn bør tage stilling til, om der er behov herfor, eller om der skal 
gives mulighed for en boligbebyggelse.

Der er på Møn mange forskellige skoletilbud, og i Stege er der stadig et fint udvalg af butikker. Ved at styrke 
bosætning på Østmøn kan det både forbedre transportmulighederne og understøtte et par dagligvarebu-
tikker. Lokalrådets bosætningsgruppe nedsatte for nogle år siden en gruppe ’bosætningsambassadører’, 
der tager imod tilflyttere for at hilse dem velkommen med en række tilbud og oplysninger om alle aktiviteter 
i lokalsamfundet og på hele Møn. Det sker nu i et samarbejde med ambassadørgrupperne i Stege og på 
Vestmøn. Der føres i samarbejde med kommunen statistik over antal til- og fraflyttere. Det viser sig på Øst-
møn, at man falder godt til og bliver boende. Kun ganske få er flyttet. Årsagen er ifølge bosætningsgruppen 
tilsyneladende, at det ikke lykkedes at få arbejde i rimelig afstand, og at børn skulle køres for langt til skole 
og andre aktiviteter. Derfor ser B&LM det som en oplagt  mulighed for at stimulere bosætning i landsbyerne 
langs Klintevej og Klintholm Havn, som stadig er busbetjent.

B&LM ser gerne, at Klintholm Havn og Østmøn forbliver en attraktion for beboerne, tilflyttere og turister. De 
ser en udfordring i, at Møn har nogle sårbare kulturmiljøer, landskaber og natur og efterlyser en turismepo-
litisk redegørelse, der afklarer, hvilke former for turisme der bedst gavner Møn. Masseturisme som f.eks. 
krydstogtskibe, der er nævnt i ’Kystdestination Møn’, ses ikke som en fordel for Møns erhvervsliv og bebo-
ere. Det vil i korte perioder medføre en ikke ønskelig punktvis overbelastning af de største attraktioner og 
naturværdier. Der bør derfor være fokus på den bløde turisme, således at cykel- og vandrestier udbygges, 
som også befolkningen har glæde af. Evt. kan der indsættes elbusser fra Stege, som kan afhjælpe noget af 
den trafik, der vil komme som følge af en udbygning af Klintholm Havn med offshorevirksomheder og den 
tilflytning, der forventes til nærområdet og ikke mindst en udvikling af sukkerfabrikken som turismecenter 
med mange ferieboliger. Både virksomheder, lystsejlere og tilflyttere vil forbedre grundlaget for en køb-
mandsforretning til erstatning for den, der nedbrændte, som ikke kan undværes i en betydningsfuld lystbå-
dehavn.

I den kommende kommuneplan ønsker B&LM, at der formuleres præcise retningslinjer, der sikrer en bære-
dygtig udvikling og tilpasning til det bevaringsværdige, byggede miljø og naturen. De oplever i dag, at kom-
muneplantillæg og lokalplaner i alt for høj grad tilpasses investorers projekter. Kommunen er alt for villig til 
at tilpasse planerne og dispensere uden hensyn til gældende planer og fredninger og uden hensyntagen til 
forslag, der kommer fra borgere og lokale organisationer. Fremtidig planlægning bør i højere grad sikre byg-
nings- og landskabskulturen.
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B&LM ser frem til SWOT-analysen, der udarbejdes i forbindelse med hvidbogen og gør rede for, hvordan 
alle de forslag, der fremkommer under interviewene, underkastes en grundig vurdering af ulemper og forde-
le for lokalsamfundet på Østmøn.

* SAVE kan anvendes til at kortlægge og vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabe-
lige værdier. SAVE-undersøgelser kan give politikere og embedsmænd overblik over de arkitektoniske og kulturhi-
storiske kvaliteter, og være en hjælp, når der skal tages beslutninger om byudvikling, byomdannelse eller udvikles en 
arkitekturpolitik eller til oplysning af borgerne om, hvad der er bevaringsværdigt.
SAVE-metoden kan danne udgangspunkt for udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, ligesom det 
er et godt redskab for kommunernes byggesagsbehandling.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen
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B I L A G :  I N V I T A I T O N  T I L  I N T E R E S S E N T I N T E R V I E W

Klintholm Havn

Invitation til interviewrunde med foreninger, interessenter, erhverv m.fl. om en udviklingsplan for 
Klintholm Havn 

Baggrund:

Vordingborg Erhverv, Vordingborg Kommune og Initiativgruppen For Byggeri og Miljø ønsker at fremme 
en udvikling af Klintholm Havn. En ny udviklingsplan skal udarbejdes i de kommende måneder. Den skal 
understøtte, at turisme, fiskeri, erhverv og bosætning i forbindelse med de nye områder for havvindmøller 
på Kriegers 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 natur-
værdier.
 
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. Klintholm Havn kan udvikles som servicehavn både i anlægs- og driftsfasen. Udviklingen vil 
skabe arbejdspladser og bosætning, og det forventes, at både erhverv, 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.
 
Invitation til interview:

For at få det bedst mulige grundlag for en kommende udviklingsplan ønsker Vordingborg Erhverv og Vor-
dingborg Kommune en tidlig dialog med de mange lokale interessenter om, hvad en kommende udviklings-
plan bør fokusere på. 
 
Der er ikke fastlagte planer ud over to lokalplaner for delområder i Klintholm. I tæt dialog med de mange 
interessenter, der er knyttet til området og dets udvikling, er målet med interviewene 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, 
se bilag nederst i mailen, for at få udbyggede og detaljerede ønsker til planen. Arkitektfirmaet Hasløv & 
Kjærsgaard, som har en særlig viden om havne og turisme, skal udføre denne opgave for Vordingborg 
Erhverv.
 
Tilmelding:

Interview vil ske via Skype eller telefon fra d. 23. – 26. marts i tidsrummet 08.00 – 17.30. De/I bedes derfor 
vende tilbage hurtigst muligt i uge 12 omkring, hvornår vi må kontakte Jer således, at møderne kan plan-
lægges. Tilbagemeldinger skal ske til Katrine Brændholt, e-mail KAB@hogk.dk og tlf. 2061 5098
 
Spørgsmål:

Er der spørgsmål til arbejdet, er De velkommen til at kontakte Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Er-
hverv, tlf. 5534 0393 og e-mail sks@vordingborgerhverv.dk
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Jeres forberedelse:

Interviewene gennemføres som samtaler af ca. 1 times varighed baseret på de enkelte interessenters 
generelle viden og interesse for havnen og lokalområdet. Der vil derfor både være mulighed for at komme 
med synspunkter på havnens udvikling generelt og på, hvordan f.eks. en forening eller en erhvervsvirksom-
hed ser på udviklingen i Klintholm.

Godkendelse:

Hasløv & Kjærsgaard udarbejder efter hver enkelt samtale et kortfattet koncentrat. 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. 
 
Er der andre vi skal kontakte? 

Nederst i mailen er en oversigt som viser, hvem der er planlagt at kontakte med henblik på interview. Vor-
dingborg 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 er særligt værdifuldt, hvad der kan ændres på, hvad der bør beskyttes mv. 
 
Workshop:

Når alle interviewene er gennemført, er det planlagt, at der inviteres til en workshop i Klintholm. På dette 
møde vil resultaterne af interviewrunden og de første skitser til helhedsplanen, inspireret af de gennemførte 
interviews, også blive fremlagt til diskussion.
 
 
Med venlig hilsen
 

 
Dan B. Hasløv
 
NB! På grund af COVID-19 vil interview foregå pr. telefon eller Skype.


