
 

 

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. 

http://moennatur.dk/wp-content/uploads/2020/04/BOEN-udvalg-bevilling-21jan20.pdf


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 

http://moennatur.dk/wp-content/uploads/2020/04/Bosaetning-14-mio-SN-27mar20.jpg

