
Sammendrag af offentlig workshop onsdag d. 13. maj 2020 
 
Onsdag d. 13. maj blev der i Klintholm Havn, gennem tilmelding pga. COVID-19, afholdt offentlig 
borgerworkshop foran Ålehuset. Baggrunden for workshoppen er en udviklingsplan for Klintholm Havn, 
som udarbejdes af Vordingborg Erhverv i samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard. 
Vordingborg Erhverv var vært for workshoppen. 
 
I alt deltog ca. 70 borgere i workshoppen, som inddelt i grupper blev guidet igennem de 8 plancher om 
mulige fremtidsplaner for Klintholm Havn. Susanne Kruse Sørensen og Thorsten Gregersen bød 
velkommen, og borgerne blev derefter ledt gennem workshoppen af Dan Hasløv og Katrine Brændholt 
fra arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, som også har udarbejdet de plancher, som blev præsenteret. 
Ved en af plancherne stod Bjørn Buch som repræsentant for Vordingborg Kommune og gennemgik de 
nære fremtidsplaner for Klintholm Havn.  
 
Formålet med workshoppen var at få sat fokus på nogle af de forslag, som de 23 interviewede 
interessenter var kommet med kogt ned til 10 anbefalinger. Borgerne var derfor inviteret med det formål 
at få indblik i arbejdet med udviklingsplanen samt at supplere, kommentere og diskutere de 8 plancher 
med idéer, skitser og forslag, som var blevet udarbejdet til workshoppen. På de sidste 2 plancher var 
der mulighed for gennem post-its at komme med forslag og kommentarer. 
 
Oversigtsplanche 
 

1. Vordingborg Kommunes planer for denne sommer 
 
Forbedring af slæbested i lystbådehavnen, renseplads for lystfiskerne, nyt hotel for 
vindmølleaktører, mødested for Camøno-vandrerne, ny multibygning på beddingen  
(havnekontor, toilet, udekøkken, sejlerklub), vindmølleaktørenes placeringer, ny mole. 

 
Der var stor interesse for de forskellige tiltag på havnen, særligt de nye byggerier og molen.  
Flere lokale fiskere var kritiske overfor den nye mole, da de mener, tilsanding kan blive et problem, 
samt at der ikke opnås de optimale læforhold ved indsejling. I fremtiden vil molen blive udbygget 
således at lystbådehavnen udvides – dette var der overvejende opbakning til.  
 
Havnens planlagte bygninger var der en del bekymringer til, samt ønsket om at ’bevare et autentisk 
miljø’. Et ønske er, at alt, hvad der vedrører fremtidens Klintholm Havn, herunder lokalplaner, 
godkendte byggesager mm., bliver lagt på Vordingborg Erhvervs hjemmeside under siden ’Klintholm 
Havn’, så det bliver mere overskueligt at forstå og følge med i udviklingen af havnen.  
 
En ny renseplads til trolling-og lystfiskerne er et særligt stort ønske, da de har mistet faciliteter i 
forbindelse med ombygning af havnen.  
 
Planche 1  
 

1. Thyravej er livsnerven på Klintholm Havn 
 
Biler skal være mindre dominerende, der skal være plads til liv, promenade og nye funktioner, 
der kan understøtte livet i Klintholm Havn både sommer og vinter. I højsæsonen – parkér 
bilerne uden for byen som på Nyord. 
 

2. Parkering  
 
Finde plads til velbeliggende parkeringsmuligheder med korte gangafstande til ’herlighederne’ i 
Klintholm Havn, og som er attraktive at bruge både sommer og vinter. 



Der var overvejende opbakning til at motoriseret trafik skulle dominere mindre på Thyravej, og at vejen i 
højsæsonen skal kunne lukkes, så de bløde trafikanter kan få plads.  
 
Parkeringsmulighederne i og tæt på havnen blev diskuteret og flere muligheder kom i spil. Dog var der 
overvejende tilslutning til at følge modellen som på Nyord, hvor bilerne parkeres uden for byen. På 
planchen var foreslået et område nord for Thyravej tæt på lystbådehavnen. Mange udtrykte bekymring 
for placeringen, da den grænser op til beskyttede naturområder. Det blev bl.a. forslået, at 
parkeringspladserne i stedet kunne placeres på kommunens jord langs Klintholm Havnevej eller øst for 
Klintholm Havn ud mod stejlepladsen, hvor naturen ikke i samme grad forstyrres. En bekymring ved 
disse placeringer er, at gåafstanden for nogle gæster bliver for lang, og at de derfor vil fravælge at 
besøge Klintholm Havn, samt at trollingfiskerne får for stor afstand mellem søsætningsbroen og 
parkering. 
 
Planche 2 
 

1. Skab attraktive, nye oplevelsesstrøg på havnen 
 
Finde steder hvor der kan opstå promenader, der sammenbinder spisesteder, boder, kunstnere, 
pop-ups, legepladser, solnedgangssteder, havneliv, strandliv, kulturmiljøer mm. 
 

2. Helårsbutik på Klintholm Havn 
 
Skal ligge centralt og kunne udvikle sig med mange forskellige tilbud og aktiviteter, som kan 
skabe omsætning. 

 
Der var overvejende positiv respons på at gøre Thyravej til et oplevelsesstrøg, men typerne af 
’oplevelser og aktiviteter’ må ikke ende som turistfælder og tomme kulisser uden for højsæsonen. Der 
er behov for, at aktiviteterne i videst muligt omfang skal kunne fungere også uden for højsæsonen. En 
vigtig pointe var ligeledes, at aktiviteterne ikke forceres og påduttes Klintholm Havn, men opstår på 
baggrund af lokalt engagement. De rette rammer for disse aktiviteter er dog vigtige at få præciseret, så 
de er overskuelige, fleksible og nemme at se sig i. Ønsker og aktiviteter på havnen er: ’Små flytbare 
boder som kan udlejes til kunsthåndværkere, en ny central fiskerbutik, et røgeri som på Tunø, stor 
legeplads, føle/røre bassin med fisk, morgen/vinterbadebro, flere stier ud i naturen, et 
kulturhus/udstillingssted a la pakhuset, et møde- og konferencecenter i forbindelse med 
biosfæreprojektet. Gerne et flot gavlmaleri på pakhuset, hvor den tidligere købmand stødte op til’. 
 
En del af ’oplevelsesmiljøet’ i Klintholm Havn er de røde garnhuse, og derfor lød flere ønsker: ’Alle røde 
garnhuse skal fredes’, ’garnhusene skal bevares’ og ’vigtigt at bevare det nuværende ’kulturmiljø’ med 
de røde garnhuse’. 
 
På planchen var forslået en ny butik på området, hvor Ejerforeningen Marina Park råder over en 
parkeringsplads. Der var bred enighed om, at butikken skulle placeres centralt i Klintholm Havn, men 
hvor den præcis skulle ligge, var der flere forslag til, som f.eks. på grunden, hvor den gamle købmand 
lå, eller på beddingen. Vigtigt er det at understrege, at der er stor forståelse og opbakning til, at 
butikken skal kunne udvikle sig med tilbud og aktiviteter, men at den først og fremmest skal fungere 
som et sted, hvor man kan proviantere hele året rundt.  
 
Planche 3  
 

1. Havnens tre hovedaktiviteter skal hænge sammen 
 
Erhvervshavn (med vindmølleaktiviteterne), fiskerihavn og lystbådehavn må ikke adskilles, men 
skal hænge mest muligt sammen som en attraktiv helhed – for at skabe en oplevelseshavn. 
 



2. Udvidelsesmuligheder for erhvervshavnen og lystbådehavnen 
 
Få muligheder for udvidelse af havnebassin og landarealer i erhvervshavnen. Flere attraktive 
gæstepladser til sommerens gæstesejlere og trollingfiskerne. 
 

3. Skabe hjemsteder og baser på Klintholm Havn for strandliv og det nye maritime liv 
 
Steder og faciliteter for vinterbadere, kajakker/robåde/SUP, morgen-/vinterbadere, sejlklub, 
trollingfiskere, udlejning af grej, baser for kurser for friluftsliv. 

 
Reaktionerne på mulighederne for at udvide erhvervshavnen mod øst og dermed optage en del af 
øststranden mødte blandede reaktioner. Der opstår et dilemma i på den ene side at være for flere 
arbejdspladser og deraf bosætning samt omsætning, mens der på den anden side er et ønske om at 
bevare Klintholm Havn og dens miljø. Bekymringen grunder i, at mange ser Vattenfalls nye bygning 
som eksemplet på, hvordan den fremtidige havn vil udvikle sig, hvor borgerne ikke har følt sig som en 
del af processen. Mistilliden går på bekymringen om, at kommunen ensidigt vil satse på erhvervslivet 
og øget turisme, og at lokalmiljø og beboerinteresse derfor vil komme i anden række. 
 
En udvidelse af lystbådehavnen i forlængelse af den fremtidige mole var der opbakning til. I forbindelse 
med ombygning og udvidelser af haven er der et ønske om: ’Ny fælles benzin og diesel for erhvervs- og 
lystbådehavnen på spidsen af midtermolen’.  
 
Et andet ønske i forbindelse med forslaget til udvidelser af havnene samt parkeringsproblematikken er: 
’Udvidelse af havn bør være ligelig mod øst og vest. Stor udvidelse mod vest låser trafik i byen, mere 
end én vej ind i byen (eller ud)’. 
 
Der var positiv opbakning til at få skabt flere hjemsteder og baser gennem f.eks. et nyt 
fiskerensningshus for bl.a. trolling- og lystfiskerne. Ved øststranden ønskes: ’Retablering af kajakbro’ 
og ’et badehus a la det i Stege – også til vinterbadning’.  
I forbindelse med debatten om parkering og trollingfiskerne blev der forslået en bro til trollingfiskerne 
ved øststranden ud fra den forudsætning, at der etableres flere parkeringspladser i det område. 
 
Planche 4  
 

1. Naturoplevelser og Klintholm Havn 
 
Havnen som ’sporcentral’ for ture i naturen, både tæt på havnen og på hele Møn (Camønoen, 
Dark Sky mm.) 
 

2. Klintholm Havn og Møn 
 
Øget trafik til havnen kan blive 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 lokale 
service mv., men ikke nødvendigvis ved havnen. 
 

3. Nye overnatningsanlæg 
 
Få flere overnatningsmuligheder på Klintholm Havn - teltplads, shelters, autocampere og hotel, 
der kan understøtte Møns unikke turisme og det nye erhvervsliv på havnen. 

 
Til idéen om til Klintholm Havn som ’sporcentral’ var der mange positive tilkendegivelser, der blev 



foreslået: ’Trampestier i markskel, vandresti til Borre ad ’Oldtidsvejen’, Oldtidsvejen fra Busene Havn til 
Borre igennem Hvilestedsvej, vandre-/gåsti rundt om Klintholm Mose, vandrestier med hensyn til 
dyrelivet, vandre-/cykelsti langs kysten til Råbylille Strand. Til gavn for Camøno, lokale, sejlere på 
foldecykel og lokale virksomheder’. 
 
Et andet forslag til at styrke naturoplevelserne er: ’Byg et lille fugletårn på toppen af klitterne, så man 
kan se og opleve Busemarke Mose, for de mange fugleelskere vil 2 fugletårne være optimalt’. 
 
Den fremtidige trafiksituation er en bekymring, da erhvervshavnen vil medføre mere tung trafik, som 
kan ødelægge vejene og skabe utrygge situationer. Derfor ønskes der flere cykelstier og sikker færdsel 
for gående ved Klintholm Havn og generelt på Møn. Særligt på Klintholm Havnevej er det et stort 
ønske, at der kommer cykel-/vandresti: ’Cykelsti kun ved hovedvejene til glæde for natur og 
lokalbefolkning’. 
 
En måde at imødekomme de ’bløde’ turister på er ligeledes ved at udvikle den kollektive trafik, således 
at det bliver nemmere at komme rundt på Møn uden bil til f.eks. Møns Klint. Det vil samtidig også gavne 
de lokale og de vindmølleoperatører, som skal overnatte i havnen. Et stort ønske er bosætning i og 
omkring Klintholm Havn, hvoraf et af argumenterne er: ’En moderat øget bosætning også i byen vil 
både styrke grundlaget for kollektive trafikløsninger og en købmandsbutik i byen’. 
 
Det øgede fokus på at tiltrække ’bløde’ turister til Møn har medført at mange ønsker at overnatte og 
vandre i naturen, og med tiden vil presset kun blive større. Langt de fleste var enige i, at der mangler 
flere og bedre muligheder for at overnatte i naturen via telt-/lejrplads og shelters med muldtoiletter og 
affaldsbeholdere for ikke at overbelaste naturen. Et ønske som overnatningsmulighed på 
’Søbadsgrunden’ er: ’Reetabler ’Søbadet’ som det ikoniske, historiske sted det var. Skab et badehotel 
som Andersens. Gør det til et museums-hotel’. 


