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Naturpark Syd
 

Indledning

I kølvandet på arbejdet med at forhindre etableringen af et udrejse-
center på øen Lindholm besluttede en gruppe borgere, at den krea-
tive energi og samlingskraft dette arbejde havde udkrystalliseret skulle 
kanaliseres ind i et arbejde for en positiv fremtidig udvikling af loka-
lområdet. Resultatet blev dannelse af foreningen KALVEHAVE VIRKE, 
der er opdelt i undergrupper med forskellige bud på, hvordan en 
sådan udvikling kan igangsættes. Denne plan er skabt af en af disse 
undergrupper og vi har valgt at give projektet navnet: Naturpark Syd.
 
Det er målet af skabe en naturpark i overensstemmelse med FN’s 
verdensmål, der i sin etablering, udvikling, drift og formidling bliver 
en inspiration og et laboratorium for naturgenopretning. Området lig-
ger indenfor Natura 2000 området F168 med N84 og N89 med øen 
Lindholm i centrum for de omkransende kystnære by-, land-, skov- og 
vådområder.

Som led i naturparken oprettes et naturcenter i statens bygninger på 
Kalvehave Havn, der kan varetage koordineringen i forbindelse med 
den løbende etablering af Naturpark Syd, herunder formidle guidede 
ture i området, koordinere indsamling af data og monitorering af dyr, 
plante- og fugle arter, målinger af vandkvalitet og undersøgelser af det 
øvrige marine miljø. Det er planen  løbende at formidle Naturparkens 
naturtilstand og udarbejde materialer, der kan bruges som formidling 
af natur og klimaindsats til borgere og myndigheder og som eksempel 
for lignende projekter, nationalt som internationalt.

Øen Lindholm indtager på grund af beliggenheden og sit potentiale 
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en central plads i planen for Naturpark Syd. Øen ligger formentlig 
ubenyttet hen , når DTU endeligt forlader den. Det er af central be-
tydning for lokalbefolkningen at øen ikke i en årrække overlades til 
forladthed og forfald, når DTU har renset området for forurening. Der 
ligger et ikke ubetydeligt rationale i, så tidligt som muligt at have en 
plan for øens anvendelse, så flest mulige værdier kan bevares og evt. 
udvikles til fremtidige formål.

Klimabetingede vandstandsstigninger, kam-pen for reduktion af CO2 
udledninger, stedse mere deprimerende rødlister med angivelse af 
udrydningstruede arter, monokulturer og hårdt erhvervsmæssigt tryk 
på de kystnære områder, er forhold, der fremover vil få øget opmærk-
somhed i befolkningen og på det politiske niveau.

Denne øgede klimabevidsthed i befolkningen, har da også sat sit 
præg på statens politiske prioriteringer bl.a. i form statens naturgeno-
pretning, reservatetablering, biodiversitets mål og CO2 reduktion. 
Planen flugter med Vordingborg kommunes erklærede mål - at blive 
en af landets grønneste kommuner.

Det momentum, der ligger i befolkningens øgede interesse for natur 
og klima og den heraf afledte politiske vilje, skal tilføres energi ved 
at skabe en udviklingsplan for sundere natur for dyr og planter og et 
aktivt, sundt miljø for mennesker.
 
Planen om at etablere en Naturpark i vores område og dens virkelig-
gørelse vil betyde, at mange aktører: statslige, kommunale, private og 
fondsejede, skal i spil og arbejde sammen.

Udover at udarbejde nærværende 1. udkast til projektet ser Kalvehave 
Virke det som sin opgave at være den lokale tovholder og at facilitere, 
koordinere og formidle denne plans løbende udviklingsproces.

Planlægningsmæssige forhold
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Naturpark Syd - Visionen

Hele dette område foreslås omdannet til et na-
tur- og friluftsområde under navnet ”NATURPARK 
SYD”. Det samlede areal vil nærme sig
50.000 HA og har potentiale til at blive udvidet fx 
langs nordkysten af Møn og binde Naturparken 
sammen med Natura 2000 område F 171 ved 
Møns Klint.

Området omfatter fjorden mellem Faxe Bugt og 
Storstrømmen afgrænset i øst af en linje fra Nyord 
uden om Ægholm og til Bønsvig på Jungshoved 
og i vest af Farøbroerne. 

Som udgangspunkt er området karakteriseret 
ved at være et lavvandet maritimt område med 
god vandkvalitet og med en kystlinje, der hoved-
sagelig består af skov, landbrug og vådområder.

Området har en stabil bestand af ål, gedde, 
aborre, fladfisk, ørred og rejer. Der observeres 
jævnligt marsvin og sæl, der sammen med de 
øvrige arter nyder godt af den gode vandkvalitet, 
som også sikrer et sundt maritimt planteliv.

Området ligger på en betydende trækrute til det 
nordlige og østlige Skandinavien, hvorfor mange 
fuglearter kan iagttages i stort tal i træksæsonen.
Inden for området findes blandt mange arter yn-
glefugle bl.a. flere par havørne og vandrefalk.

Skov- og landbrugsområderne, der afgrænser 
naturparken, er relativt intensivt drevne. Dette be-
tyder under de nuværende forhold massivt tab af 
biodiversitet. Den altovervejende naturgenopret-
ning skal derfor ske på disse områder.

Indsatsområder for naturbeskyttelse

Overordnet og på det lange sigt forestiller vi os, 
at der skabes en 300 m bred zone fra kysten ind i 
landet hvor områderne bringes tilbage til tidligere 
naturtyper: naturskov, enge, lysåbne arealer og 
regulære vådområder med omfattende rørskove.

Kystzonen opdeles i forskellige naturzoner med 
varierende adgangsmuligheder. Zonen skal både 
fungere som naturkorridor med rolige  fourager-
ings- og yngleområder og rekreative og aktivitets-
bårne områder for borgere og friluftsliv.

Nogle områder oprettes som forstyrrelsesfri zoner 
med adgangsforbud, andre skal have adgang på 
udvalgte stier og pladser, andre igen skal være 
åbne for guidede ture og områder for friluftsliv.

Opdelingen i de forstyrrelsesfri zoner vil have en 
betydelig effekt på antallet af ynglende arter som 
f.eks. Havørn, Duehøg, Rød Glente, Trane, Sko-
vmår o.a. I den 300 m brede zone skal landbrug 
og skovdrift derfor på langt sigt ophøre. Lodsejere 
skal kompenseres med erstatningsjord længere 
inde i landet.

Denne transformation skal som udgangspunkt 
ske på frivillig basis og ejerne vil kunne beholde 
ejendomsretten over de omlagte områder, som 
tinglyses til naturområde. Der etableres en er-
statningsordning til de tilgrænsende lodsejere for 
skadevoldende vildt. 

Naturen
Afgrænsning og beskrivelse

I første fase defineres Naturpark Syd indenfor 
Natura2000 området F168 som omfatter Stege 
Bugt, Ulvsund og Bøgestrømmen. Området er 
opdelt i to sammenhængende vandområder N84 
og N89 og skiller ved broen i Kalvehave. Det er på 
32.000 HA. Hertil lægges en 300 meter kystzone 
hele vejen rundt og dertil ådale og tilstødende 
naturområder, som naturligt passer ind.
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Erstatningerne udredes fx. af de indtægter der 
kan tilvejebringes i de områder hvor jagt til,lades.

På øen Lindholm skabes et beskyttet område ved 
den sydlige fuglekoloni, ligesom revet mod øst 
og dele af den nordlige strand skal omfattes af et 
adgangsforbud for at skabe ro til ynglende arter.

Indenfor 300 meter kystzonen i prioriteret række-
følge:
1. Uforstyrret natur uden adgang (uden jagt og 

fiskeri)
2. Uforstyrret natur med begrænset adgang 

(med jagt og fiskeri)
3. Privat natur (inkl. private haver)
4. Natur med adgang
5. Natur og Friluftsområde
6. Byområde med naturhensyn
7. Rekreation, friluftsliv, sommerhuse mv.

På havet udenfor kystzonen i prioriteret ræk-
kefølge:
1. Uforstyrret vandområde med adgangsforbud - 

herunder holme og øer (uden jagt og fiskeri)
2. Jagtfrie vandområder uden motorbådssejlads.
3. Vandområder med Max 6 knob

Oprettelse af 300 meter kystzone

Den eksisterende strandbeskyttelseslinje lægger 
allerede i dag stærke begrænsninger for ændring-
er som kan tillades.

Formålet med strandbeskyttelsen er at sikre en 
generel friholdelse af kystområderne for indgreb, 
der ændrer den nuværende tilstand
og anvendelse. Hermed varetages landskabelige, 
biologiske og rekreative hensyn. Der er tale om 
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en “forbudszone”: der må som udgangspunkt 
ikke foretages nogen ændring i den eksisterende 
tilstand i denne zone.

Det er formålet for projektet at etablere en beskyt-
telseszone, som aktivt medvirker til at regulere 
dyrkningsforholdene. Dette forudsætter muligvis 
et samarbejde med kommunen, som kan 
fastlægge retningslinjer for administrationen af 
områderne.

Jordfordeling

Landbrug og skovbrug må derfor opfordres til at 
afgive arealer og tilpasse deres jorder i Naturpark-
en, dvs. gennemføre en omdannelse af arealer til 
større biodiversitet og renere miljø. 

Ombytningen af landbrug og skovbrugs produk-
tion til natur og friluftsliv skal bygges på frivillighed 
for lodsejernes deltagelse.

De kystnære arealer byttes /erstattes med ny jord 
inde i landet. Ejerne vil kunne beholde ejendom-
sretten til de kystnære områder som tages ud af 
drift, og kompenseres med erstatningsjord inde i 
landet.

Der bliver brug for en Jordbank til dette og der 
arbejdes med idéer til en sådan iflg. politikerne på 
Christiansborg.

Ombytningen vil tage lang tid at gennemføre, da 
den må forløbe i takt med at arealer bliver le-
dige/tilbudt og økonomien er tilfredsstillende for 
grundejerne.

Formidling
Rekreation og oplevelse
Regulære aktivitetsområder placeres bynært i 
Stege, Kalvehave, Nyord By, Sandvig og Stavre-
by. Der oprettes et naturcenter i statens bygninger 
på Kalvehave Havn, som ligger midt i Naturpark-
en. I lokalerne kan fx skoleklasser og ekspedition-
er blive faciliteret før og efter besøg i Naturparken. 
Naturpark forvaltning og parkadministrationen 
placeres her.

Der findes i dag velegnede lokaler som kan anv-
endes af lærere, guider osv. til møder, foredrag, 
breefing, klasserum, opbevaring af naturparkens 
teknik- og feltudstyr. Bygningerne omfatter om-
kring 800 m2 etageareal. Dertil kommer B&B og 
overnatningsmulighed i Kalvehave for naturturister

Fra havnen i Kalvehave udgår guidede ture til 
Lindholm og andre udvalgte positioner. Det er 
tanken, at ”Færgen Møn” og ”Røret”, der hoved-
sageligt drives af frivillig arbejdskraft, i første 
omgang kan stå for transporten.
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På øen Lindholm, findes velegnede bygninger 
som kan indrettes til formålet. I Ulvshaleskoven 
råder Naturstyrelsen over et sted i skoven som kan 
anvendes ligesom Hyldevang på Nyord er veleg-
net. Der findes planer om et formidlings- og obser-
vationshus til Jordbassinerne ved Lendemarke.

Vordingborg Kommune har lavet en bevarende 
lokalplan for øen Lindholm. Der er udpeget en 
bevaringsværdig bygningsmasse på anslået 
4-5.000 m2, hvis overlevelse er afhængig af pri-
vate eller offentlige midler til driften.

De ældre bevaringsværdige bygninger på Lind-
holm, tænkes brugt som udflugtsmål og feltstation 
for besøgende skoleklasser, forskningsfriboliger, 

laboratorier til længerevarende videnskabelige 
undersøgelser, turister mv, som kan bruge byg-
ningerne, men uden adgang til de områder af 
øen, hvor der skal være adgangsforbud.

Udover formidlingen af naturparkens dyre- og 
planteliv, er det ambitionen, at der på sigt kan 
udvikles en mere generel formidling af, hvordan 
man lokalt kan genoprette et større naturområde 
og vise hvilke afsmitninger sådanne enklaver kan 
få både lokalt og nationalt. Det er håbet, at områ-
det kan blive et eksempel, der også i international 
sammenhæng kan formidles som inspiration til 
projekter også i udlandet.

Aktivitetsområder

Området er i sig selv et smukt og interessant sej-
ladsområde, med mange anløbsmuligheder. 
Kølbåde med dybgang på 1,6 – ca. 2 m har 
anløbsmuligheder i Nyord, Stege, Kalvehave og 
Skåningebro og med dybgang på 1,5 og der-
under tillige i Stavreby, Sandvig og Jungshoved 
Kirkehavn. Hertil kommer de udlagte bøjer ved 
Viemoseskoven, i Stege Bugt og ved Tærø, der 
byder på maleriske svajepladser.

Området er en vigtig gennemsejlingsrute for 
både nordfra mod det sydfynske øhav og Tysk-
land og modsat fra Tyskland og det sydlige Dan-
mark til de svenske skærgårde og København.

Området byder på gode fiskemuligheder og de 
fleste havne har ramper til søsætning af mindre 
fiskejoller og motorbåde. 

Stege Havn byder på et rigt byliv med mange 
arrangementer i sejlsæsonen og Kalvehave Havn 

med sin unikke beliggenhed ved Dronning Alex-
andrines Bro har indkøbsmuligheder for både og 
autocampere, der er på besøg.

Den smukke natur og de forholdsvis rolige inden-
skærs område er indbydende  for kajak- sejlads, 
der har overnatningsmuligheder i de kystnære 
sheltere. 

Der ligger et stort potentiale i de udviklingsmu-
ligheder som etableringen af naturområdet vil 
indebære, men samtidigt et stort behov for at 
regulere sejlads og adgang i forhold til naturinter-
esserne. 

Søkort. Havne     og badestederBevaringsværdige bygninger på Lindholm:  Lokalplan O10.07.01 
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7 prioriterede mål:
Sundhed og trivsel 
Klimaindsats
Livet i havet 
Livet på land
Kvalitetsuddannelse
Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Partnerskaber for handling

Sundhed og trivsel

Naturpark Syd skal udvikles til et sammenhæn-
gende kystområde, hvor dyr, fugle, frøer, insekter, 
fisk, planter... og ikke mindst mennesket trives 
og har et sundt og godt liv. Alt hvad der lever og 
bor indenfor Naturparken skal med dette projekt 
sikres sundhed og trivsel. En indsats for klimaet 
bliver mere og mere påtrængende. I Naturparken 
prioriteres et sundt miljø helt uden brug af miljøfor-
styrrende stoffer, materialer og aktiviteter. Indenfor 

Naturparken må mennesket tilpasse sig naturen, 
hvilket vil åbne for en livsstil i balance med na-
turen.

Klimaindsats

Ved at kombinere naturgenopretning med klima-
tiltag og nedbringning af CO2 fx ved oversvøm-
melse af lavbundsjorder og oprettelse af enge 
med vedvarende græs,  kan området få en ny og 
større betydning for den samlede klimaindsats set 
i forhold til den nuværende udnyttelse. Kort sagt 
vil en ny restriktiv beskyttelse af naturen sætte be-
grænsninger for benyttelse og dermed nedbringe 
CO2, ikke mindst når lavbundsområder igen kom-
mer under vand og ny vækst binder mere CO2.

En omdannelse af kystzonen fra landbrug til natur, 
vil forbedre vandmiljøet i sund og åer betydeligt. 

Projektet skal dynamisk måles på sin evne til at 
forbedre naturen i form af øget biodiversitet og 
faldende CO2 udledning, men også på sin evne til 
at etablere samarbejde med alle planens partnere 
og interessenter.

Livet på land

Naturpark Syd skal være et område, hvor en god 
naturtilstand har første prioritet. Det betyder at bio-
diversitet og naturens mangfoldighed er prioriteret 

før produktion og økonomisk udbytte.

Landbrug og skovbrug må derfor afgive arealer 
og tilpasse deres jorder i naturparken, dvs. 
gennemføre en omdannelse af arealer til større 
biodiversitet og renere miljø, hvor de kystnære 
arealer byttes /erstattes med ny jord inde i lan-
det. Ejerne vil kunne beholde ejendomsretten til 
de kystnære områder, som tages ud af drift, og 
kompenseres med erstatningsjord inde i landet. 
Der skal oprettes en jordbank til dette.

Den eksisterende 300 meter strandbeskyt-
telseszone skal skærpes, så den fremover skal 
være dyrkningsfri og fungere som naturkorridor og 
friluftsområde.

Naturpark Syd og Verdensmålene
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Områderne vil tiltrække vilde dyr som rådyr, kro-
nhjort, ræve med flere. Måske vil odderen genind-
vandre. Dyrelivet vil udvikle sig og holde vegeta-
tionen i ave fx i kombination med afgræsning med 
heste.

Ved at omdanne kystzonen til natur og flytte land-
brug og skovbrug ind i landet, ligger vejen åben 
for en betydelig forbedring af naturtilstanden. Der 
findes i dag små arealer med god naturtilstand, 
og det vil derfor kunne lade sig gøre at opnå 
hurtige forbedringer. Det er vigtigt, at de rester-
ende naturområder hurtigt sikres, og at skovhugst 
forhindres mv.  

I naturskove findes den største biodiversitet og 
det er derfor afgørende at de ældste beplant-
ninger får lov til at blive stående. Rewilding og 
beskyttelse af skovområderne langs kysten må 
derfor have første prioritet. Det er også afgørende 
for mange arters overlevelse, at arealer med vilde 
blomster bliver markant større.

Livet i havet

Området har en stabil bestand af ål, gedde, 
aborre, fladfisk, ørred og rejer.
Der observeres jævnligt marsvin og sæl, der sam-
men med de øvrige arter nyder
godt af den gode vandkvalitet, som også sikrer et 
sundt maritimt planteliv.

Ved at omdanne kystzonen til natur og flytte land-
bruget ind i landet, vil udledningen af kvælstof 
mv. fra markerne kunne reduceres betydeligt. Det 
vil få en tiltrængt og yderst gavnlig effekt på vand- 
miljøet og alt liv derude. Det vil modvirke iltsvind 
og algedannelse og dermed forbedre livsvilkårene 

for alle, ikke mindst områdets badegæster vil 
kunne se frem til uforstyrrede badesæsoner uden 
den årligt tilbage vendende algeopblomstring. 
Ålegræssets trivsel er altafgørende for områ-
dets naturtilstand. En reduktion i tilførslen af 
sprøjtemidler vil få stor betydning for natur- til-
standen i de lavbundede vandområder.

de offentlige midler, der bruges på projektets eta-
blering og drift, har på den danske natur. 

Beskyttelse af biodiversitet og klimaindsats skal 
imidlertid gå forud for benyttelsen af arealerne.

Kvalitetsuddannelse

Naturpark Syd skal bruges til formidling af Klima 
og Natur. Der skal indrettes naturskolerum, hvorfra 
der kan undervises og formidles.

Det er vigtigt for forankringen lokalt og nationalt, 
at området kan benyttes af publikum. For det 
første skaber det en forståelse for de tiltag, der 
begrænser adgangen til udvalgte og sårbare 
områder, når blot der er adgang til at observere 
fremskridtene i området f.eks. i form af begrænsn-
ing af adgangstidspunkter eller i form af opsatte 
observationstårne.

Det har stor betydning for sammenhængskraften, 
at befolkningen har adgang til at se, hvilken effekt 

Bæredygtige byer og Lokalsamfund

Indenfor Naturparken eksisterer der Vildres-
ervater, som gerne må udvides. Ligeledes er det 
naturligt at Naturparken indgår i Biosfære. 
Naturpark Syd skal imidlertid ikke være et natur-
reservat, men et eksempel på at benyttelse og 
beskyttelse kan fungere sammen. 

Området har i dag nogle populære udflugtsom-
råder med mange seværdigheder inden for natur, 
kultur og friluftsliv. Det er en vigtig del af bebo-
ernes livsgrundlag, men skal reguleres så natur-
værdierne bevares og forbedres. Mange arealer 
har i dag kun få besøgende og nogle er stort set 
uden besøgende.



10

Vi har et spændende sejlerfarvand med mange 
muligheder for anløb. Interessen er stigende og 
der er kapacitet i de eksisterende havne.

Der er flere store spørgsmål der skal afklares. 
Spørgsmål om fx. jagt, fiskeri, sejlads, mtb og 
mange andre, skal indtænkes i en samlet plan for 
hele Naturparken.

Det er et glædeligt paradoks, at jo mere uberørt 
natur og jo større rigdom og variation i dyrelivet, jo 
flere mennesker vil være interesseret i at besøge 
og bosætte sig i området.

Der er næppe tvivl om, at nærområdet vil blive 
positivt præget af den udviklingsmotor, som 
Naturparken holder i gang og udbygger. Der vil 

skulle udvikles faciliteter i f.eks. Kalvehave Havn, 
og der vil opstå forskellige frivillige og profes-
sionelle beskæftigelser i forbindelse med formi-
dling og servicering af området og de besøgende.

Området vil tiltrække et segment af tilflyttere, hvor 
naturbevaring er en del af bosætningspræferen-
cen, og der vil blive skabt en lokal stolthed over, 
at være beboer indenfor eller i parkens nær-
hed, der i sig selv vil tiltrække nye beboere med 
samme præferencer for nærhed til natur af høj 
kvalitet, herunder ønsket om retræte, fred og ro og 
et fristed fra storbyens stress og uro.

Dark sky, stilhed og naturens ro vil i stigende grad 
blive efterspurgt og skal sikres indenfor natur-
parken.

Partnerskaber

Projektet skal bygge på partnerskaber og samar-
bejde med fx. naturfonde, private naturejere og 
andre, som vil omdanne kystzonen til natur.
Målet er over tid, at opbygge partnerskaber og 
aftaler med.
• Naturfonde som opkøber områder.
• Naturfonde som overtager arealer.
• Lodsejere som frasælger brugsret mod erstat-

ning
• Private ejere, som vil investere i naturopkøb
• Offentlige arealer som indgår i Naturparken
• Private haveejere som tilmelder sig Natur-

parken



11

Handlingsplan

Organisation
Udvikling af Naturparken vil kræve en dedikeret 
ledelse og et sekretariat. 
Ledelsen varetages af en bestyrelse, hvori de 
primære interessenter deltager. Sekretariatet faci-
literer udviklingen og står for kommunikation med 
interessenter, borgere og politikere. Sekretariatet 
forankres i Foreningen Kalvehave Virke.

Økonomiske rammer
Projektet har et omfang, der langt overstiger lokale 
og kommunale muligheder. Staten, Danmarks 
Naturfond i samarbejde med de store private 
fonde skal aktiveres, hvis projektet skal virkelig-
gøres. Det vil være relevant at søge EU-lifemidler 
til dele af projektets gennemførelse.

Vordingborg Kommunes deltagelse med faglig 
ekspertise og planlægningskompetencer vil også 
indtage en fremtrædende plads. Det er centralt for 
projektets virkeliggørelse at Vordingborg Kom-
munes engagement og støtte fremtræder klart for 
områdets private lodsejere, øvrige partnere og 
aktører.

Der forestår nu et stort arbejde med at præsen-
tere de betydende partnere og interessenter for 
planen, så der kan dannes et indtryk af, hvilke 
betingelser, der skal opfyldes, for at komme i 
gang og hvilke netværk og samarbejdsrelationer 
der kan etableres.

Kommunikation
Fase 1

• Sparring med kommunens naturforvaltere, 
planlæggere,  politikere og Biosfære Møn

• Sparring med kommunens miljøråd

Fase 2

• Sparring med Statens Naturfond og staten
• Sparring med udvalgte politiske aktører

Fase 3

• Fremlæggelse af belutningsgrundlag for 
besluttende interessenter.

• Iværksættelse af en længeresigtet udviklings-
plan.

Arbejdsgruppen under Kalvehave Virke:

Thomas Finke
Henrik Dahl
Finn Dan Jensen
Jens Øjvind Nielsen
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