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Tak for den forlængede frist ift. høring om urørt skov Klinteskoven. 

 

Møn Naturforening har nogle helt overordnede betragtninger til høringsmaterialet. 

 

Overordnet er vi enige i, at hovedformålet med Klinteskoven er biodiversitet. Herunder at opfylde, 

sikre og gerne forbedre vilkår for naturtyper og arter på Natura 2000 udpegningsgrundlaget. 

 

Der er på den ene side brug for at revurdere de allerede eksisterende aktiviteter og faciliteter i 

henhold til Natura 2000 forpligtelserne. Og på den anden side skal der træffes forebyggende 

foranstaltninger for at forhindre de forstyrrelser på beskyttede arter og forringelse af levesteder, som 

kan forudses på baggrund af turismestrategi og Fehmernforbindelse. Vi henviser til EU-

kommissionens vejledning til myndighederne i Natura 2000 forvaltning, habitatdirektivets §6. 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/DA_art_6_guide
_jun_2019.pdf 

 

Ret beset finder vi det formålstjenligt, at der trykkes på reset og Naturstyrelsen gentænker arealerne 

på Møn i to kategorier. Dette set på baggrund af EU-forpligtigelser, turismestrategi, Femern 

forbindelsen mv. 

 

De 2 kategorier eller zoneringer: 

1. Strengt beskyttede arealer. Det kan være fra helt lukkede arealer med adgangsforbud til 

planlagte stiforløb, som tager de fornødne naturhensyn.  For hovedparten af arealerne håber 

vi, de kan holdes helt åbne med fri adgang som nu, men det afhænger af besøgs trykket.  

Her vil vi pege på bevidst arbejde med tilgængelighed som et effektivt redskab, herunder at 

friholde områder for parkeringsmuligheder. Således kan man undgå at spærre arealerne af. 

Man sikrer, at de er forbeholdt natur og de stille naturoplevelser.  

Her tænker vi på: Hele Klinteskoven, Høvbleget, Mandemarke og Busene haver, Ulfshale, 

Busemarke Mose.  

2. Arealer med fuldt tryk på friluftsliv og træproduktion, hvor disse har første prioritet. Bynær 

skovrejsning ved Stege. Udbygning af friluftsliv og dertil hørende faciliteter såsom MTB, 

O-løb, shelterpladser, motionsbaner osv.  

Det vi oplever i dag er, at man forsøger at presse alt ind i samme lille område. Det er områderne 

ganske simpelt for små til. Klinteskoven er desværre et godt eksempel. Man får ikke den 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/DA_art_6_guide_jun_2019.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/DA_art_6_guide_jun_2019.pdf


nødvendige beskyttelse, brugergrupperne kommer op at toppes. Oplevelser og kvalitet forringes for 

alle brugergrupper og turister. De fastboende fravælger at benytte arealerne i højsæson osv. 

Sidst men ikke mindst lever vi på den måde ikke op til de lovbestemte Natura 2000-forpligtigelser.  

 

Vi hører ofte argumentet, at det er vigtigt, at de nye generationer får mulighed for naturoplevelser, 

så de kan blive motiveret til at passe på naturen. Vi er for så vidt enige i dette, men en del af det 

pædagogiske må nødvendigvis ligge i, at de nye generationer og alle vi andre, lærer at skelne 

mellem natur som det er OK at boltre sig vildt i, mens vi andre steder blot er hensynsfulde gæster på 

naturens præmisser. Helt i tråd med Biosfærekonceptet i øvrigt. 

 

Herunder kort i punktformat vores betragtninger omkring Klinteskoven: 

• Fint med udvidelse af græsningsarealer for at fremme mere lysåben natur. Gerne på 

bekostning af nuværende ærbevoksninger, som helt bør fjernes for at undgå frøspredning. 

• Vi havde gerne set et andet navn end urørt skov, idet det er misvisende set i forhold til de 

forpligtelser der ligger ift. Natura 2000. 

• Vi har ikke tiltro til, at en stor fold med dyr, som overlades til sig selv kan klare opgaven 

tilfredsstillende i forhold til direktivforpligtigelserne. Vi vil således opfordre til at arbejde 

med mulighed for at kunne fra/til hegne for at sikre den tilstand som er ønskelig på 

delarealer. Ær og Brombær fremmes og skygger andre arter væk, begge er normalt blandt de 

sidste arter som ædes af klovbærende dyr. 

• Med Femernforbindelsen og Vordingborg Kommunes massive satsning på turisme skal der 

en benhård planlægning og zonering til, hvis Natura 2000 forpligtelserne især i forhold til 

fugle skal overholdes.  

• Vi finder ikke den nuværende massive og over en årrække tiltagende brug af Klinteskoven 

med larmende outdoor aktiviteter og MTB-spor på kryds og tværs, forenelig med Natura 

2000 forpligtelserne. Området nord for Klintevejen bør i det store hele friholdes for outdoor- 

og publikums tiltag. Området skal ikke lukkes af, men forbeholdes stille aktiviteter enten 

blot af folk som vil gå en stille tur til klinten fra P-plads ved Jydelejet/campingpladsen, eller 

de lidt mere naturinteresserede som i fred og ro kan botanisere, se på fugle og insekter mv. 

Det er ok med ridestien, og et stiforløb langs klinten. Vi er kede af Klintekongens sti, som 

giver megen uro. Stien er smuk og attraktiv, men den berører ligesom MTB banen næsten 

alle arealer, og giver dermed uro.  MTB og shelterpladser, bør rulles tilbage.  

• Området syd for Geocenter. Kun den skovbevoksede del, der allerede er voldsom slidt og 

påvirket af turister. Såfremt der skal etablere nye aktiviteter, finder vi de skal lægges i dette 

område. Der er allerede efter planen afsat nyt stisystem. 

• Undgå nataktiviteter som indebærer lys med pande og lommelygter. Det stresser dyrelivet 

og forstyrrer Dark Sky.  

• Få begrænset adgang med bil. Ikke nye eller større P-pladser. Gerne opsamling og buskørsel 

fra før Stege. 

• Veteranisering af træer - kan pengene ikke bruges bedre andre steder?  Der er allerede 

mange gamle og knækkede træer og dødt ved i Klinteskoven. 

• Tag alt det træ ud, som i har mulighed for inden for rammen af urørt skov i mellemaldrende 

bøgebevoksninger og egeafdelingen ved Havrelukket, for at give lys til bunden og 

sekundært få penge i kassen til andre naturprojekter. 

Pva. Møn Naturforening                 Hans Henrik Erhardi 


