
Høringssvar Stege Vold Helhedsplan.                                  
 
Overordnet er vi glade for, at der kommer fokus på det unikke voldanlæg. (Vi savner dog 
Cabaretgrunden i helhedsplanen!) 
 
På side 26 er beskrevet tanker om boardwalk. Der er i forvejen adgang til området via det 
nuværende Rosengårdsstræde. 
Men en boardwalk i kombination med fugleskjul eller fugletårn vil efter vores vurdering kunne 
gennemføres med god planlægning, med det formål at give publikum adgang til naturoplevelser 
uden at genere fuglelivet. I givet fald med udførelse, så det falder ind i rørskoven og adgangen kun 
er via et boardwalk, som ikke giver mulighed for andet en at gå til og fra skjulet tørskoet i dækning 
af rørbevoksning.  
 
Hvorimod vi kraftigt må fraråde anløbsbro og i det hele taget at muliggøre landgang. Primært fordi 
dette ville genere fuglelivet – og sekundært fordi det ville tage fugleoplevelserne fra den 
målgruppe, som man vil tilgodese med boardwalk og fugletårn. (Det er jo selvmodsigende at ville 
lave fuglekikkerskjul og bade/landingsbro fra søsiden sammen sted). 
Stege Nor bør i det hele taget friholdes fra rekreativ udnyttelse, da det er uforeneligt med 
bevaringsværdier i området, bl.a. i de brednære arealer. 
 
Fjernelse af gamle træer især lind er problematisk i forhold til en række beskyttede arter og deres 
levesteder, samt mange insekter som er tilknyttet lind. Det gælder flere bilag IV arter efter 
Habitatdirektivet samt hulrugende fugles redetræer. Farlige træer kan evt blot stynes, hvilket 
sikrer levestederne. De gamle træer bør så vidt muligt bevares af hensyn til biodiversitet. 
 
På side 21 er der indtegnet kajakker og beskrevet træbrygge ved Stege Bugt.  Vi kan sagtens se 
hvorfor, man kan synes, at dette er oplagt.  
Men Stege Bugt er ligesom Noret Natura 2000 område, med forstyrrelsesfølsomme arter på 
udpegningsgrundlaget.  
Herunder de store flokke af svaner, som fælder svingfjer mit i turismehøjsæsongen i juli/august, 
hvor de derfor ikke kan flyve. Videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at færdsel i kajak 
stresser flokkene, så de klumper sammen i stedet for at ligge spredt ud over store områder, dette 
går ud over fourageringen. Vi har i 2021 kunnet iagttage fænomenet i Stege Bugt.  
Møns natur og vandområder er under stigende pres fra menneskelig rekreativ aktivitet. Det er 
derfor nødvendigt både at indarbejde naturhensynene i planlægning af det enkelte projekt, samt 



at se det på baggrund af en kumulativ belastning fra andre projekter og i det hele taget den 
generelle, øgede forstyrrelse fra turisme og friluftsliv.  
Vi har uddybet problematikken i skrivelsen https://moennatur.dk/wp-
content/uploads/2021/07/Rekreativ-brug-af-Moen-19jul21.pdf      som vi stadig mangler at 
kommunen forholder sig til.   
 
 
På vegne af bestyrelsen,  7/3 2022 
 
Margareta Dahlström 
 


