
 

Til Kystdirektoratet,                                                                               
 
Høringssvar, Pælehuse ved Sukkerfabrikken i Stege.                     
 
 
Pælehusene kommer til at ligge midt i trækruten mellem 2 naturbeskyttelsesområder. Her er flere 
arter, herunder arter på udpegningsgrundlag, som benytter denne, både som trækrute og ophold. 
 
Selve havnen og løbet bruges af mange vandfugle, ikke mindst i vinterhalvåret, hvor der normalt 
er isfrit. Det er angivet i VVM rapporten, at der kun sporadisk optræder enkeltfugle i området, 
hvilket er forkert.  Især stor skallesluger, toppet skallesluger, lille lappedykker, taffeland, trold- og 
hvinand benytter løbet og havnen. Der ligger ligeledes altid store flokke af blishøns i selve løbet. I 
isvintre er løbet isfrit og fuglene samles og holder våger fri. 
 
Isfugl er fast i havnen og løbet. Denne er nok den art som er mest udsat for kollision med 
vinduespartier. Et anlæg som pælehusene vil medføre, at isfugl ryger på rudepartierne, og det er 
tvivlsomt om isfugl således vil være til stede i havnen efter etablering af pælehusene. 
 
Brakvandsgedderne er et meget godt eksempel på, at der er grænser for udnyttelse af en rekreativ 
naturlig ressource. Det tog kun få år med aggressiv markedsføring af geddefiskeri i verdensklasse i 
Noret, før bestanden var kollapset, det på trods af catch og release. Pælehusene er givet målrettet 
lystfiskerturisme, og der er plads til små udlejningsbåde, som kan udlejes sammen med husene til 
disse. Det vil give øget forstyrrelse på fuglelivet i både Noret og Stege bugt, og lægge yderligere 
pres på den sårbare brakvandsgedde bestand som p.t. er helt i bund. 
 
Pælehusene kommer til at ligge midt i solnedgangen set fra Færgekaj og bro, hvilket meget let 
anskueliggøres ved at gå ind på Solnedgang Tabel at angive dato, flytte curser til Stege havn. Her 
ses solen og månens op -og nedganstider samt den nøjagtige retning for disse anvist ved pile når 
man flytter curser i tabellen. Det ses at solnedgangen som mange både turister og fastboende går 
ned og nyder fra færgekajen og broen bliver spoleret, idet pælehusene hele sommeren ligger lige 
på linjen. Solnedgangen er et af Stege By- og Havns helt store aktiver.  
https://www.suninfo.dk/solhojde/solhojde.php 
 
 
 



På side 19 i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om pælehusene fra 25 februar 2021 står: 
”Kystdirektoratet ses desuden selv at have lagt til grund i afgørelsen, at projektet omfatter både 
anlæg på land og søterritoriet. Det fremgår eksempelvis, at den bærende titel for hele projektet 
(herunder landdelen) er ”Sukkerfabrikken Møn”, og at en forudsætning i tilladelsen efter 
kystbeskyttelsesloven for etablering af alle anlæg på søterritoriet er, at det samlede projekt 
”Sukkerfabrikken Møn” realiseres i videst mulige omfang. Hertil fremgår det af afgørelsens vilkår, 
at såfremt landdelen ikke realiseres eller realiseres i et andet omfang end det ”videst mulige”, 
vil der kunne forventes påbud om fjernelse og reetablering af det tilladte efter 
kystbeskyttelsesloven. ” (vores understregning og fed) 
 
 
I Kystdirektoratets udkast til tilladelse kan vi imidlertid hverken genfinde ”at det samlede projekt 
”Sukkerfabrikken Møn” realiseres i videst mulige omfang. ” 
 
Eller  
 
”såfremt landdelen ikke realiseres eller realiseres i et andet omfang end det ”videst mulige”, vil 
der kunne forventes påbud om fjernelse og reetablering af det tilladte efter kystbeskyttelsesloven. 
” 
 
 
Vi finder disse vilkår væsentlige.   
 
Vi forventer desuden en uddybning af, hvordan formuleringen ”videst mulige omfang” skal forstås.  
 
Samt Kystdirektoratets overvejelser om, hvordan dette skal sikres. Et vilkår om realisering af det 
samlede projekt i rækkefølge synes formålstjenligt.   
 
 
 
På vegne af bestyrelsen for Møn Naturforening, 01/03/2022 
  
Margareta Dahlström 


