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Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
Lokal Udviklings Plan - November 2015

 Hvad er en lokal udviklingsplan (LUP)?

Nærdemokratimodellen Nærdemokratimodellen beskriver hvordan du som borger, virksom-
hed eller forening kan få indflydelse på dit lokalområde ved at del- 
tage på dialogmøder med politikerne i lokalrådet eller ved at stille 
op til lokalrådets bestyrelse.

Økonomi Lokalrådet skal lave en Lokal Udviklings Plan (LUP). LUP’en danner 
grundlag for ansøgninger om midler fra den kommunale LUP-pulje, 
(som for tiden er på 1 mio. kr. årligt for hele kommunen) og for 
ansøgninger til diverse private fonde.

Markedsføring Udviklingsplanen vil desuden være et vigtigt redskab i forbindelse 
med markedsføring af lokalområdet.

 
 Denne LUP er udarbejdet efter retningslinierne i kommunens LUP-

vejledning.
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 Vision - Hvad drømmer vi om på langt sigt?

 Vi drømmer om et lokalområde, hvor vi trives både sommer og vin-
ter, hvor der er liv og fællesskab hele året rundt.

 Vi mener, at Kalvehave ligger så nær ved hovedstadsområdet og 
den kommende Femernforbindelse, at vi har mulighed for at løfte os 
ud af afviklingen og i stedet opnå en vækst, som er tilstrækkelig til 
at sikre Kalvehave som et velfungerende bysamfund.

 Vi tror, at Kalvehave har en fremtid som attraktivt bosætnings- og 
turismeområde og at de fremtidige arbejdspladser inden for lokal-
området vil koncentere sig om kultur, service og turisme.

 Vi drømmer om at der kommer nye, initiatvrige børnefamilier, som 
vil engagere sig i lokalområdet og danne grundlag for oprettelse af  
skole og børnepasning.

Et velfungerende lokalområde Dette kræver, at vi kan få en lang række forhold til at spille sammen 
og udvikle sig i den rigtige retning: Befolkningssammensætning, 
arbejdspladser, trafik, miljø, kulturliv, natur/fritidsliv og service. Vi 
er nødt til at arbejde indenfor rammerne af den overordnede sam-
fundsudvikling og må satse vores kræfter på de forhold, som vi har 
indflydelse på.

 Strategi - Hvad kan vi gøre for at opnå det?

Befolkningssammensætning Kalvehaveområdet er et “guldbryllupskvarter” med overvægt af 
ældre. Guld- og sølvbryllupskvartererne i storbyerne ændrer sig 
normalt ved at yngre generationer flytter ind. Dette er ikke tilfæl-
det i Kalvehaveområdet på grund af manglende arbejdspladser og 
service. Aldersfordelingen i området bliver stadig mere skæv, fordi 
boligerne er attraktive for vordende pensionister fra hovedstadsom-
rådet, på grund af prisen og på grund af herlighedsvædierne.

 Skal vi støtte denne udvikling eller skal vi prøve at vende den?

 Strategi: 
 - Vi vil fremme en bred befolkningssammensætning, både 

hvad angår aldersfordeling, uddannelse og kulturel bag-      
grund.

Arbejdspladser Der er ikke mange arbejdspladser i lokalområdet. 

 Erhvervsfiskeriet, som tidligere har været den væsentligste aktør, er 
under hastig afvikling og forsvinder sandsynligvis helt fra området i 
den nærmeste fremtid. 

 Lindholm, som i en lang årrække har været den største arbejds-
plads i området lukker ned inden for 2 år.

 Dette efterlader et havneområde som forfalder, men som har et 
enormt udviklingspotentiale i forhold til turisme og fritidsaktiviteter.

 Kalvehave Havn er central for hele områdets image og identitet. Ud-
viklingen af Kalvehave Havn kan blive den motor, der sætter gang i 
udviklingen af det øvrige lokalområde. Udviklingen af havneområdet 
kan tiltrække flere turister og danne et stærkt grundlag for øget 
bosætning og erhvervsudvikling i hele området. Det bør løbende 
vurderes hvilke anvendelsesmuligheder der er for Lindholm og om 
der kan findes investorer til dette.
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 Strategi: 
 - Vi vil søge at etablere nye arbejdspladser på havneområdet 

inden for turisme og fritid

 Arbejdstagerne i Kalvehaveområdet er primært knyttet til de større 
erhvervskoncentrationer i hovedstadsområdet og de omliggende 
købstæder. Transportmulighederne og afstanden til disse er derfor 
en afgørende faktor for Kalvehaves rolle som boligområde. Kalve-
haveområdet ligger godt i forhold til motorvejsnettet og bane-
forbindelsen til hovedstadsområdet vil blive kraftigt forbedret i de 
kommende år i forbindelse med Femern-projektet.

 En ny type arbejdspladser er under fremvækst inden for administra-
tion og kreative fag: Hjemmearbejdspladserne. Topkvalitet af tele-
fon og internet er en forudsætning for disse. Et attraktivt bysam-
fund med god service og gode fritidstilbud er en anden væsentlig 
forudsætning for at sådanne mindre virksomheder vil lokalisere sig 
her. 

 Strategi: 
 - Vi bør arbejde for at skabe attraktive vilkår for mindre, in-

ternetbaserede virksomheder. 
	 -	Vi	skal	have	fibernetopkobling	snarest	muligt.

Trafik I forbindelse med etablering af Femern-forbindelsen vil kommunen 
arbejde for halvtimes drift på jernbanen og busforbindelser, som er 
afpasset efter togenes afgangstider. Kommunalbestyrelsen vil end-
videre skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og 
sammenhængene cykelstinet. 

 Kommunens tilrettelæggelse af den kollektive busdrift i kommunen 
skal sikre forbedret busdrift (flere afgange og kortere rejsetider) på 
de bynære strækninger (R-linjer) med gode passagerunderlag og 
en øget anvendelse af fleksible løsninger (Flextrafik/Flextur) i land-
distrikterne.

 Lokalrådet finder desuden, at der bør skabes bedre forhold for de 
svage trafikanter i byområderne 

 Strategi: 
 - Vi vil arbejde for at etablere sammenhængende cykelsti 

mellem Kalvehave og Langebæk 
 - samt for at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger 

i byområderne Kalvehave, Langebæk og Viemose.

Kultur og fritid Ved valg af bosætning er det sociale og kuturelle liv i området en 
væsentlig faktor. Et levende bysamfund tiltrækker også kortere 
besøg, turister og gæstesejlere.

 Kalvehaveområdet har en spændende historie som er værd at 
fortælle. Kalvehave havn har været centrum for et omfattende 
fiskeri og har været trafikalt knudepunkt i forhold til Møn. Færge-
fart, fiskeri og jernbane har præget omgivelserne op til i dag. Det er 
vigtigt at vi bevarer de bygninger og anlæg, som stadig kan fortælle 
denne historie.

 Dronning Alexandrines bro er desuden i dag en attraktion og et af-
gørende element i områdets identitet.

 Strategi: 
 - De historisk markante staldbygninger på havnen bør beva-
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res og har potentiale til at blive lokalområdets primære kul-
tur- og fritidscenter. 

 - Stationsbygningen i Kalvehave bør restaureres. 
 - Fiskeriets, jernbanens og broens historie bør formidles.
 - Viemose mølle restaureres.

 Forudsætningen for at foreningslivet kan trives er, at der er ordent-
lige forsamlingsmuligheder i området. I dag har vi Viemose for-
samlingshus, Ungdomshjemmet i Langebæk og Den Gule Stald på 
Kalvehave havn. Disse forsamlingshuse har forskellige potentialer, 
som bør udnyttes optimalt gennem samarbejde og aftaler om ar-
bejdsdeling. Samarbejde frem for konkurrence.

 En arbejdsgruppe under foreningen DGS har udarbejdet en plan for 
etablering af en badestrand og udnyttelse af Lindholms bygninger 
på ydermolen (Projekt Kalvehave Strandpark)

 Viemose Forsamlingshus, Langebæk Ungdomshjem og Café DGS 
har hver for sig gennem en årrække afholdt velbesøgte musik- og 
kulturarrangementer baseret på frivillig arbejdskraft.

 Strategi: 
 - Der bør etableres et samarbejde mellem mødestederne i 

området med henblik på at koordinere indsatsen på kultur- 
og fritidsområdet.

Natur- og friluftsliv  Kalvehaveområdets helt unikke beliggenhed ved vand og skov er af 
afgørende betydning for at tiltrække ny bosætning og turisme. Det 
er her det store potentiale ligger.

 Kalvehave havn er centrum for en lang række aktiviteter omkring 
vandet: Fiskeri, lysbådsejlads, færgefart, kajakroning, snorkling, 
naturlære, svømning. Disse aktiviteter er hidtil foregået på initiativ 
af forskellige interessegrupper uden en samlet koordinering. Det 
bærer havneområdet præg af i dag. Der er kapacitet til at ind-
lemme mange flere aktiviteter og der er et udpræget behov for at 
højne kvaliteten, hvis havnen skal være attraktiv for turister og 
gæstesejlere.

 Der er oprettet en gruppe under havnebestyrelsen for at udarbejde 
en samlet udviklingsplan for hele havneområdet. 

 Der er desuden i forlængelse af Strandparksprojektet udarbejdet 
ansøgning til Kystdirektoratet sammen med kommunens tekniske 
forvaltning om etablering af en sandstrand. 

 Strategi: 
 - Der bør udarbejdes en samlet udviklingsplan for Kalvehave 

Havn, sådan at alle aktørerne på havnen er enige om retning 
og prioritering. 

 - Der bør etableres attraktive, handicapvenlige bademu-
ligheder for alle aldersgrupper, dels af hensyn til de fast-
boende og sommerhusgæsterne, dels for at tiltrække gæste-
sejlere til havnen. 

 - Der skal være mulighed for vinterbadning
 - Muligheder for at tiltrække nye aktiviteter til havneområdet 

bør undersøges, f.eks. windsurf, kitesurf, beachwolley....

 Cykelturismen er i stærk vækst. Der er gode cykelmuligheder i 
vores lokalområde ad cykelstier og mindre veje og der er mange 
seværdigheder og naturoplevelser. Desuden ligger vi som indgan-
gen til de meget populære cykelruter på Møn. Det skal vi naturligvis 
udnytte og udbygge.

Havbad 
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 Strategi:
 - Udarbejdelse af kortmateriale om cykelmuligheder i loka-

lområdet og Vestmøn.
  - Der bør etableres samarbejde med Visit Sydsjælland og 

Møn om markedsføring af lokalområdet nationalt og interna-
tionalt.

Service Den offentlig service i Kalvehaveområdet er i dag stort set 
fraværende. Skolen er nedlagt, dagplejen er nedlagt, der er dog en 
børnehave i Gl. Kalvehave/Viemose.

 Lokalbrugsen er den eneste daglivareforretning i området og fun-
gerer desuden som posthus og apotek. 

 Derudover findes der et par mindre kunshåndværkere, antik mm. 

 Det er af afgørende betydning for lokalområdet, at der opretholdes 
en dagligvareforsyning, både for de fastboende og for havnen. Det 
er meget få faste beboere, som lægger hele deres daglivarekøb 
i Lokalbrugsen, dertil er udvalget og måske især priserne ikke 
konkurrencedygtige med supermarkederne i Stensved og Stege. 
Det skønnes, at Lokalbrugsen overvejende lever af “hovsa-køb” 
inden for et opland på ca. 5 km  -  og turisterne i de tre måneder i 
feriesæsonen. Det kunne måske være en konkurrencefordel, hvis 
man i højere grad satsede på lokale kvalitetsvarer, som ikke findes i 
de store supermarkeder. 

 
 Strategi: 
 - Kendskab til og salg af produkter fra lokale leverandører til 

detailhandelen bør fremmes.
 - Indsamling af erfaringer fra andre mindre byer, som har 

etableret andelsbutikker eller andre utraditionelle løsninger 
for at fastholde en dagligvareforsyning.

 

 Som turistområde skal havnen have et varieret udvalg af spise- og 
overnatningsmuligheder. Og kvaliteten skal være i top. 

 Der er i dag overnatningsmuligheder på Færgegården samt et par 
bed- and breakfast-steder. I forbindelse med udvikling af cykelturis-
men mangler der overnatningssteder i form af shelters, teltplads og 
evt. vandrerhjem.

 Restauranten og havnegrillen har kun åbent i sommersæsonen (ca. 
4 måneder). Der er således intet lokalt spisested det meste af året. 

 

 Strategi:
 - Etablering af shelters, teltpladser mv. til fremme af cykel-

turismen i området
   - Etablering af café/restaurant, som primært er rettet mod 

de fastboende i lokalområdet. 
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 Handlingsplan - Hvad gør vi lige nu?

 

 

 Hvad siger den kommunale planlægning?

 Den lokale udviklingsplan er i fuld overensstemmelse med kom-
munens mål, planer og strategier:

Hensigtserklæringer Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at naturturismen, både til 
lands og til vands, udvikles som et nyt fyrtårn. Udviklingen sker i 
første omgang gennem projektet ”Kystturisme” (handler lige nu kun 
om Møns Klint, men bør naturligvis udvides)

 Udviklingen af turismen skal ske på basis af de styrker der i forve-
jen findes i kommunen: Kulturhistorien, de landskabelige værdier, 
den lokale fødevareproduktion af høj kvalitet, mulighederne ved 

STRATEGI

Bred befolkningssammensætning, både hvad angår aldersfordeling, uddan-
nelse og kulturel baggrund.

Nye arbejdspladser på havneområdet inden for turisme og fritid.

Mindre, internetbaserede virksomheder. Kontorfællesskab?

Fibernet hurtigst muligt. Hvervning af interessenter.

Sammenhængende cykelsti mellem Kalvehave og Stensved .

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byområderne Kalvehave, Lange-
bæk og Viemose.

De historisk markante staldbygninger på havnen bør bevares og udnyt- tes 
som kultur- og fritidscenter. 

Stationsbygningen i Kalvehave restaureres. 

Fiskeriets, jernbanens og broens historie bør formidles.

Viemose mølle restaureres.

Samarbejde mellem mødestederne i området med henblik på at koordinere 
indsatsen på kultur- og fritidsområdet.

Samlet udviklingsplan for Kalvehave Havn, sådan at alle aktørerne på 
havnen er enige om retning og prioritering.
 
Attraktive, handicapvenlige bademuligheder for alle aldersgrupper for fast-
boende, sommerhusgæsterne og gæstesejlere. 

Anlæg til vinterbadning

Nye aktiviteter i havnen, f.eks. windsurf, kitesurf, beachwolley....

Kortmateriale om cykelmuligheder i lokalområdet og på Vestmøn.

Samarbejde med Visit Sydsjælland og Møn om markedsføring af lokal-om-
rådet nationalt og internationalt.

Kendskab til og salg af produkter fra lokale leverandører til detailhandelen 
bør fremmes.

Indsamling af erfaringer fra andre mindre byer, som har etableret andels-
butikker eller andre utraditionelle løsninger for at fastholde en dag-ligvare-
forsyning.
 
Etablering af shelters, teltpladser mv. til fremme af cykelturismen i områ-
det.

Etablering af café/restaurant for de fastboende i lokalområdet.

PROJEKTER

Kalvehave og Omegns flygtningevenner (Kontakt: Manuela Rasmussen, 
manuela@manuela.dk)
Familiegruppen (Kontakt: Marianne Nørlem, marianne-noerlem@ofir.dk
   
FDGS (Kontakt: Thomas Finke, thomas.finke@me.com)

---------------------

---------------------

LKO (Kontaktperson Britta Jørholt, britta-joerholt@post.tele.dk)
 
(Kontakt: Claus Veje, claus@viemosetaxi.dk)

FDGS (Kontakt: Thomas Finke, thomas.finke@me.com)

-------------------------

-------------------------

Viemose møllelaug (Kontakt: Stig Eriksson, viemose@post9.tele.dk

---------------------------

Havnebestyrelsen (Kontakt: Jørgen Rasmussen/Thomas Finke).

FDGS Forbedret badebro (Kontakt: Finn Dan Jensen, finndanpost@gmail.
com)
FDGS Sandstrand (Kontakt: Thomas Finke, thomas.finke@me.com)

Kalvehave Havbadeforening (Kontakt: Henrik Isaksen tlf. 53 35 85 55)

FDGS (Kontakt: Thomas Finke, thomas.finke@me.com)

Kontakt: Jørgen Brobike, tlf. 6082 9535 

----------------------

Høstmarked (Kontakt: Steen Werning, salg@werningwine.com)
Lokale varer i Brugsen?-----------------------

--------------------------
 

----------------------------

Café Den Gule Stald (Kontakt: Dorte Guldbrandt, dgukalvehave@gmail.
com)

VISION

Vi vil skabe et velfungerende og trygt lokalsamfund indenfor rammerne af den overordnede samfundsudvikling, idet vi satser vores kræfter på de 
forhold, som vi har indflydelse på. Et lokalområde, hvor vi trives både sommer og vinter, hvor der er liv og fællesskab hele året rundt.
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kysten og det autentiske landsby og købstadsmiljø.

 Den maritime turisme skal fremmes ved udvikling af maritime tilbud 
i fritidshavnene.

 Mulighed for fritidsliv langs kyst og på vand udvikles.

Bindende retningslinier Og de bindende retningslinier for lokalplanlægningen:
 19.2 Udbygningen for turismen skal ske ved at offentlighedens ad-

gangs- og opholdsmuligheder til kystområder fremmes.
 19.4 Ved udvikling af de større fritidshavne skal der planlægges for 

tilbud i form af cafeer, kiosker/butikker, toilet- og badeforhold.

Lokalplan 41K Kommunen har da også vedtaget en lokalplan 41K for Kalvehave 
havn, som til en vis grad lever op til målsætningerne. Denne inde-
holder bla. muligheden for at etablere en sandstrand (hvis Kystdi-
rektoratet giver tilladelse og der kan findes private midler)

Hvem skaffer pengene? Kommunal planlægning er en taknemmelig disciplin. Realiseringen 
af planerne er noget helt andet. Kommunen har gjort klart, at der 
ikke er penge i kassen til at realisere de fine mål - udover den ene 
million, som stilles til rådighed for HELE Vordingborg Kommune 
gennem LUP-midlerne. Dem skal vi selvfølgelig have del i, men 
hovedparten af finansieringen skal hentes gennem private fonde, 
lokale bidrag og gennem frivilligt arbejde!

 Hvordan samarbejder vi med kommunen?

 Kalvehaveprojektet – hjælp til dialog
 Dialogmøder
 Faglige samarbejder med forvaltningerne
 LUP ansøgninger

  LUP’en kan justeres.

 LUP’en er en dynamisk plan, der løbende skal revideres af lokal-
rådet. Lokalrådet vil arbejde for, at fremtidige projekter løbende 
indarbejdes i planen (LUP’en) og drøftes ved den årlige generalfor-
samling.
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 Fakta om lokalområdet 

 LKOs område er sammensat af større eller mindre landsbybebyggel-
ser og beboelser i det helt åbne landområde med Kalvehave som 
det største bysamfund. 

 Lokalområdet Kalvehave-Viemose har ca. 2100 beboere i 2015. 
Prognosen forventer et fald til ca. 1.700 beboere i 2025.

 (Kalvehave 630, Gl. Kalvehave/Viemose 770, Langebæk 240, øvrige 
460)

Byudvikling i lokalområdet: 
 Der er i kommuneplanen byudviklingsarealer/ledige byggegrunde i 

Kalvehave, Gl. Kalvehave og det sydlige Viemose.

Kalvehave: 
 Lokalcenter i kommuneplanen.
 Den eneste daglivareforretning i lokalområdet: Lokalbrugsen
 Virksomheder: Brobike, Autoværksted, Rotationsplast, Feriecenter 

(ferieboliger og restaurant), fiskeri.
 Lystbådehavn: Kommunal med 400 pladser
 Sejlklub.
 Den Gule Stald
 Strandbad/badebro
 Dr. Alexandrines bro
 

Gl. Kalvehave/Viemose: 
 Kompetencecenter, Aktivitetscenter Gl. Kalvehave
 Legeplads
 Børnehave 
 Boldbaner: Krolf og fri leg
 Virksomheder: Maskinfabrik, Smykker, Antik, Design, Diner, Vin-

gård, el-installatør
 Privat havn 
 Viemose Forsamlingshus
 Viemose Møllelaug
 Spejderhytten
 Kalvehave Kirke
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Langebæk: 
 Teknisk Forvaltning
 Lægehuset
 Forsamlingshus (Ungdomshjemmet) med legeplads
 Keramiker
 Plejehjem
 Beskyttede boliger
 

              

 Seværdigheder

 Natur: cykelegnede veje, vand, skov
 Kalvehave Havn med Mønbroen, staldene, hotellet mv
 Færgefart: Færgen Møn, Røret
 Fiskeri (historie sildefiskeri)
 Jernbane mv. (stationsbygningen, funktionærboligerne, jernbane-

traceet mv)
 Labyrintparken
 Viemose Mølle
 Godserne
 Bådelauget ved Udsigten
 Langø
 Petersværft
 Vestmøn inden for cykelafstand
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