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Men ikke kun det – for når du nyder alt vores vand og kyst i Vordingborg Kommune, så
er det med storslået natur, skove med sjældne planter, naturområder med et fantastisk
fugleliv, samt historiske monumenter og kulturarv lige midt i det hele som kulisse.
Vi har lavet et kort til dig, så du kan gå på opdagelse i alt det, vores vand har at byde
på, både over og under overfladen – værsgo – Blå Eventyr.
Blå Eventyr er blevet til i samarbejde med lokale foreninger, ildsjæle og professionelle
aktører. De der kender de bedste badestrande og snorklesteder. De der deler de gode
dykker- og surfspots. De der kan fortælle historierne, og dem der ved, hvor du får store
fisk på krogen.
Det hele er samlet i et fysisk kort, på en hjemmeside og i en app, så du trygt kan tage
på Blå Eventyr ved Danmarks længste kyststrækning.
I dette magasin får du et indblik i, hvordan vandet i vor Kommune er en del af vores
kultur, vores hverdag og vores identitet. Her er historien om et fantastisk iværksættereventyr på Hårbølle Havn, fortællinger fra naturfotografens havkajak og tilflytterfamiliens
kærlighed til vandet og vandsport. Du får også gode tips til de bedste dykkerspots
og en præsentation af vores mange skønne lystbådehavne, samt en masse andre
maritime eventyr.
Vi håber, du får inspiration til at nyde at slå dig løs, under og over overfladen, her i
vores fantastiske omgivelser – rigtig god tur – Vi glæder os til at se dig.

Sammen med dig

Vi udvikler hele tiden ”Blå Eventyr”,
så du får den bedste oplevelse.
Derfor må du meget gerne dele
dine historier, gode spots eller
særlige tips, som du mener andre
kunne få glæde af, med os:

blaaeventyr@vordingborg.dk
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BLÅ EVENTYR
Blå Eventyr er både et digitalt kort og et fysisk kort.
Det fysiske kort er en smagsprøve på alle de oplevelser, der ligger
og venter på dig både over og under vandet. Er du sulten efter flere
oplevelser og historier, kan du gå på det digitale kort, hvor du finder
gode spots og ruter til din vandaktivitet – det hele krydret med film
og fotos.
DET DIGITALE KORT
Her får du al den information, vi har samlet – små film, historier,
gode råd, beskrivelser - og vigtigst af alt, et overblik over alle de
mange aktivitetsmuligheder, der findes både ved og på vandet i
Vordingborg Kommune.
DET FYSISKE KORT
Det fysiske kort kan hentes gratis på alle kommunale havne,
turistinformationer og borgerservicecentre.

KORTET FINDER DU PÅ: BLÅEVENTYR.DK
Du kan også hente appen ”Blå Eventyr”
i App Store eller på Google Play.
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VANDET SPILLER EN
UTROLIGT STOR ROLLE
Når Vordingborg Kommune arbejder med nye projekter inden for turisme, bosætning og
erhvervsudvikling, er naturen og vandet et vigtigt udgangspunkt.
Når naturen og vandet betyder så meget for et område, som det
er tilfældet i Vordingborg Kommune, så forpligter det.

øer og vandområder som det første område i Danmark optaget i
UNESCO’s verdensomspændende netværk af biosfæreområder.

Det ved afdelingschef for Strategi og Implementering i kommunen, Ole Hampenberg Andersen, alt om. Hans afdeling arbejder
hele tiden på at udvikle og virkeliggøre nye ideer og projekter, der
har med naturen og især det maritime at gøre. Projekter, der gør
det endnu mere interessant for turister, tilflyttere og virksomheder
at vælge området til.

Det betyder, at UNESCO anser Møns natur som værende i verdensklasse og ligeledes anerkender lokalbefolkningens intentioner
om at leve i samspil med naturen.

- Vandet spiller en utroligt stor rolle, når vi arbejder med nye
ting. Vores strategier for bosætning og turisme er bygget op om
naturen og vandet, siger han. - Vi har noget helt specielt at byde
på her, og det skal vi udnytte.
MØN BIOSFÆREOMRÅDE
En del af naturprojekterne i Vordingborg Kommune er knyttet til
Møn Biosfæreområde. I 2017 blev Møn, de omkringliggende

- Biosfæren er en overordnet paraply for nogle af de udviklingsprojekter, vi arbejder med. Det, der er ganske særligt for vores
biosfæreområde, er, at en stor del er vand. Derfor kan vi nogle
andre ting, end de andre biosfæreområder. For eksempel høster vi
ålegræs, der kan bruges som isolering. Mange af de projekter, der
ligger under biosfære-brandet, er med til at skabe nye muligheder
for erhvervsudvikling og netværk, og de sikrer bedre naturoplevelser for lokale og turister, siger Ole Hampenberg Andersen.
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HER ER GODT BEGYNDERVAND OG FEDE FORHOLD
PRÆSTØ FJORD ER PERFEKT TIL STAND UP PADDLE.
Hvis du ikke allerede har prøvet Stand Up Paddle (SUP), så er det
bare om at komme ud til vandet og i gang. I hvert fald hvis du
spørger Nikolaj W. Reichel, der er formand for Præstø Kajak & Padle
Klub. SUP er den hurtigst voksende vandsport på verdensplan, og de
senere år har den for alvor indtaget vandet ved de danske kyster og
på adskillige søer.

- SUP yoga er noget af det, vi har virkelig fået gang i. Det er en
anden måde at lære sin krop at kende på, og vandet er ideelt til
det her. Vi har også uddannet de første instruktører, siger Nikolaj W.
Reichel, - SUP kan bruges til mange ting, og vi har medlemmer på
vidt forskellige niveauer. Der er godt begyndervand her. Vinden ved
Præstø er næsten altid fra vest, så du har den i ryggen, når du går ud.
Der er også masser af udfordringer i området til de mere garvede. Her
er bare fede forhold både på land og til vands.

I PRÆSTØ KAJAK & PADLE KLUB ER DET OGSÅ EN POPULÆR
AKTIVITET, OG FLERE GANGE OM UGEN ER DER BOARDS I
PRÆSTØ FJORD.
- Det er nemt at lære. Det er nok en af grundene til, at det er så
populært. Man er hurtigt i gang, og mærker der er styr på det.
Derudover er udstyret relativt billigt, så alle kan være med. Man
finder ud af, at SUP også træner hele kroppen, og at man får brugt
nogle muskler, man ikke plejer. Det er en rigtig sjov motionsform for
stort set alle aldersgrupper. Min mor plejer at kalde det seniorsurfing,
griner Nikolaj W. Reichel.

DANMARKS BEDSTE TIL
VANDSPORT
Ingen anden kommune i Danmark har så mange muligheder
for at dyrke vandsport som Vordingborg.
I 2019 blev Vordingborg Kommune nummer ét på listen over kommuner i Danmark med flest muligheder for at dyrke vandsport.
Rapporten, der satte os på en klar førsteplads, hedder ”Outdooridræt i Danmark”, og er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund.

farvand, trollingfiskere på vej ud med håbet om årtiets fangst,
dykkere der udforsker vraget fra fregatten Birger Jarl, som sank
i 1813, eller havkajakker der glider gennem vandet i det spæde
morgenlys, mens resten af verden vågner.

Hver dag året rundt er der mennesker på, i eller under vandet
langs vores 385 kilometer lange kyststrækning. Kitesurfere der
stryger over vandoverfladen, søspejdere på ekspedition i roligt

Vandsport dyrkes i stor stil i Vordingborg Kommune, både i små og
store fællesskaber eller som en pause alene med naturen.

KÆRLIGHED TIL VANDSPORT BLEV TIL FORENING
Det var en gruppe venners kærlighed til vandsport, der i 2016
startede Præstø Kajak & Padle Klub. De nød alle at være på vandet, men syntes det var svært at finde tiden til det. Derfor besluttede de sig for at starte en forening, der skulle forene fællesskab
og vandsport på en nem og tilgængelig måde. De fik således
etableret et kajakhotel til opbevaring af grej, boards og kajakker,
så det ikke skulle slæbes frem og tilbage hver gang, man skulle
i vandet. Til at begynde med var der én træningsaften om ugen,
men det holdt kun i kort tid. Nu er der aktiviteter i klubben alle
dage undtagen lørdag, og der er kommet flere nye tiltag til som
for eksempel SUP Yoga. Fra forår 2020 er der også SUP i Stege
Ro og Kajakklub samt i Vordingborg Roklub.

Foto venligst udlånt af Præstø Kajak & Padle Klub.

AKTIVT LIV VED FJORDEN
Projekt ”Aktivt liv ved fjorden” er et foreningsfællesskab omkring Præstø Fjord, der
skaber aktiviteter på og ved vandet. Foreningerne samarbejder om at skabe en ny
fortælling om Præstø Fjord blandt andet ved
at fremme fællesskab, bevægelse og læring.
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FLADT VAND
OG GOD VIND
For Yasin Barfod er en tur på vandet ved Farø med kite og
board en naturlig del af hverdagen.
”Når man bor i det her område, kan man lide at være
i naturen.” Ordene er Yasin Barfods, og han er absolut
storforbruger af naturen, nærmere bestemt af vind og
vand.
Når han ikke driver sin skilte- og reklamevirksomhed, er
han gerne ude på et board spændt efter en kite i området
omkring Farø. Han var med til at starte KiteClub Farø og
kitesurfer så tit, han kan komme til det.
- Det er dejligt at være tæt på naturen. Det er noget
særligt, når man surfer. Man bruger naturen på en anden
måde. Vindens og bølgernes kræfter kan udnyttes året
rundt.

KLINTHOLM HAVN – VEST

Du kan benytte surfspottet fra den
1. oktober til den 30. april.

PÅ TOP 10 HOTSPOT
FARVANDENE ØST OG VEST FOR FARØDÆMNINGEN er på
Top 10 hotspot, hvad angår kitesurfing på verdensplan.

Der er lavvande helt inde ved kanten
af stranden. Spottet fungerer i SØ til
SV og leverer middelstore bølger i god
vind. 500 meter ud for kysten ligger
en sandbanke, der giver pæne, jævne,
rullende bølger - udmærket for den
garvede bølgesurfer. Der bliver hurtigt
dybt, så det er ikke et begynderspot.

FLERE GODE SURFSPOTS
ORE STRAND I VORDINGBORG
Et godt begyndersted. Ved vestlig vindretning er der
mindre bølger. 15-25 meter ude kommer der en revle,
hvor du kan bunde, men ellers er her dybt vand.
Fotos venligst udlånt af Morten Bech.

Yasin Barfod har altid kunnet lide at surfe. For syv-otte
år siden valgte han kitesurfing, fordi han syntes, det gav
ham flere muligheder og større udfordringer.
- Man kan udfordre sig selv hele tiden, og det er en sjov
sport, der kan dyrkes alle steder, hvor der vand og vind.
Lige her ved Farø er det bare helt fantastisk. Det er unikt,
at der er så fladt vand og næsten altid god, stabil vind.
Samtidig er det et flot område, som er med til at gøre
oplevelsen til noget særligt. For mig er det hverdag at
være en tur på vandet. Det er altid afslappende og en god
måde at få renset ud i tankerne på.
Foto venligst udlånt af Morten Bech.
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DYK NED TIL NYE
VERDENER
Det er lige der – under vandoverfladen – det store eventyr.
Nye verdener venter, fantastiske naturfænomener og historiske
spor der gemmer på de mest utrolige fortællinger om vikinger,
handel og søfolks tragiske skæbner. Vandet, der omgiver os, er
et mysterium for de fleste, og serverer oplevelser for alle
– lige fra begynderen der lige har fået dykkercertifikat, eller familien der vil snorkle lidt på ferien, og til den erfarne flaskedykker. I havet er der ofte samme bundtype over store havområder,
men i vores område betyder de snævre strømme, fjorde og vige,
at bunden inden for et lille område veksler mellem tangskov,
sandbund, ålegræseng, muslingebanke og stenrev. De lokale
strande er kendetegnede ved en stor variation i både planter og
dyr, så du på et meget lille område kan opleve store variationer.
”Blå Eventyr” guider dig til de bedste dykkerspots og giver dig
både fakta og visuel inspiration til at lære de eventyrlige verdener under overfladen at kende.
”I vores område er der udfordringer og undervandsoplevelser for alle. Broerne, Møns Klint, de mange vrag ved
Krigers Flak og Grønsund. Der er virkelig mange gode
steder at dykke, uanset hvordan man kan lide det.”
Mogens Larsen,
formand for Møns Sportsdykkerklub

3 GODE SNORKELSPOTS
AVNØ FJORD
Ved sommerhusområdet i Næs blev der i 1990’erne
udgravet en større vikingeboplads.I bunden af Avnø
Fjord har der været en naturhavn, hvor vikingetidens
fladbundede skibe kunne lægge til, og på bopladsen
var der huse, brønde og talrige værkstedshytter. Flora
og fauna under vandet er meget fine, og området er rimelig godt dækket af i forhold til vind. Det er også muligt i
fladvandet at se hundestejler, kutlinger og tangnål.
RONEKLINT
Roneklint er et meget familievenligt snorkelspot.
Her er lavvandet og en utroligt stor variation af arter.
Svømmer du direkte vinkelret ud fra kysten oplever
du skiftevis sandrevler, ålegræsenge og sten. Her kan
du se småfisk som tangnåle, ålekvabber og ål.
HÅRBØLLE
Her er der et ideelt spot for dig med erfaring på
kontoen og med marinarkæologisk interesse. Der er
både vragrester og ankre, og så er der også fundet
to stammebåde ud for stranden.

3 GODE FLASKESPOTS
VRAGDYK - STELLA MOJAC
Stella Mojac blev bygget i 1960 som slæbebåd.
Hun kæntrede og sank af ukendte årsager under
bugseringen af en anden slæbebåd, Schlepper,
fra Søby til København. Der er tale om et flot og
velbevaret vrag med en længde på ca. 25 meter.
STRANDDYK - MØNS KLINT OG KLINTHOLM FYR
Hvis du er erfaren dykker, er dette en unik
oplevelse. Fra Klintholm Havn til foden af Møns
Klint er der rig mulighed for at opleve både rev,
kridtformationer og et meget varieret plante- og
dyreliv. Kridtbunden er rig på forsteninger og
ind mod selve Store Klint kan du finde under-

vandsgrotter. Flere steder er der rev på mere
end 2 meter.
NATURDYK - BØCHERS GRUND
Syd for Møn findes en blåmuslingebanke. Området er en del af EU’s netværk for sårbar natur
kaldet Natura 2000 og dækker et 600 ha stort
areal. Fra strandlinjen ud til 16 meters dybde
ligger havbunden med flere stenholdige morænerygge og huledannende rev.
I vinterhalvåret er det muligt at tage
dykkercertifikat via Møns Sportsdykkerklub.
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DET ER ET EVENTYR
HVER DAG
Pressefotografen indfanger naturen fra sin havkajak.
Klokken er fem en junimorgen. Alt er stille omkring fotograf Per
Rasmussen, da han som så mange andre morgener sætter kajakken i vandet, og de første tag med padlen ganske roligt bryder
vandoverfladens mørke spejl. Med sig har han sit uundværlige
kamera, klar til at indfange og dokumentere naturen omkring sig.
Denne morgen er det en ræv, der fanger hans opmærksomhed.
Den er ude for at finde et tidligt måltid, og i over en time følger
Per Rasmussen dens jagt fra sin havkajak, inden den ender med
at fange en fisk, som den tager med til fortæring et andet sted.
Samme aften bringer TV2Øst en lille filmsekvens, som fotografen
fik klippet sammen efter sin morgentur.
PÅ VANDET TO TIMER HVER MORGEN
Få har som Per Rasmussen foreviget den sydsjællandske natur.
Ofte foregår det fra havkajakken, hvor han kan komme helt tæt på
det vilde dyreliv. Tre bøger er det blevet til, og utallige gange har
hans billeder været gengivet i forskellige medier i både ind- og
udland. Alligevel er det som freelancepressefotograf, han primært
har sin indkomst.
- Det er selvfølgelig ret modsætningsfyldt, men det giver en
ligevægt. Måske har jeg været sendt ud til et terrorangreb eller en
anden katastrofe, og så healer naturen de voldsomme oplevelser.
I 15 år har jeg boet i et hus ved Vordingborg, hvor jeg kan kigge
ud over vandet. Da vi begyndte at sætte huset i stand, pegede jeg
ned på kajakkerne og sagde: ”Det der skal jeg, når vi er færdige
med huset. ” For fem år siden fik jeg en kajak af min kone og
datter, og begyndte at ro to timer hver morgen fra klokken fem.
Men huset er vi ikke færdige med endnu, siger han.
Fotos venligst udlånt af Per Rasmussen.

TEGNEDE NATUREN
Interessen for naturen har Per Rasmussen nu altid haft. Den er
ikke kommet med havkajakken. Da han var lille, tegnede han den
bare i stedet for at bruge kameraet.
- Så lå jeg der på lur efter fasaner. Jeg var drevet af eventyret –
hvor tæt kan jeg komme på? Sådan har jeg det faktisk stadigvæk.
Dengang fik jeg at vide, at det, jeg tegnede, var flot, og senere
blev jeg fascineret af, at jeg kunne dokumentere nuet som et
foto, siger han. - Det er et eventyr hver dag, når jeg tager ud på
vandet. Jeg ved ikke, hvad der vil ske, eller hvad der dukker op.
SE HVAD DER SKER
Selv om Per Rasmussen først flyttede til et hus med havudsigt,
har han boet i og omkring Vordingborg hele sit liv. Alligevel kan
han blive ved med at finde nye naturoplevelser, der fuldstændig
bjergtager ham.
- Der er spændende natur over det hele. Der er så meget, også alt
det, der ikke er Møns Klint. Den kyst, jeg plejer at ro ved, er en vild
kyststrækning, hvor træerne bare får lov til at ligge, hvis de dør. Det
giver et vidunderligt dyreliv. Vi har faktisk alt det her i området, som
man ellers rejser ud for at finde. Mit bedste råd, hvis man vil ro havkajak her, er: Tag tidligt ud, find et godt sted, og vær stille. Se så bare,
hvad der sker, for der sker altid et eller andet, du ikke regner med.

”Vi har faktisk alt det her i området,
som man ellers rejser ud for at finde.”
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EN AF DANMARKS
STØRSTE PERLER
Et ideelt område til trollingfiskeri.
Fra Møn er du hurtigt i Østersøen og på vej mod nogle af
Danmarks bedste laks. Derfor er det et af trollingfiskernes
foretrukne steder at sejle ud fra. Det er også her foreningen,
Møn Trolling holder til, og formand Erling Petersen, kan kun
anbefale området, hvis man ikke allerede har haft båden i
vandet hernede.
- Trolling er jo fiskeri, der egner sig til de store vande, og der
er nogle rigtig gode forhold her. Klintholm Havn er den bedste
havn, hvis man vil fiske laks og torsk. Hvis man vil have den
nemmeste adgang til Østersøen, så er det Hårbølle Havn.
Her er også nogle rigtig pæne områder hernede, så man kan
få nogle flotte oplevelser. Det er vel en af Danmarks største
perler til trolling-fiskeri, siger han.

SÆT MADDING PÅ
KROGEN
og tag med ud og fisk …
Uanset om du foretrækker at kaste snøren i saltvand eller ferskvand.
Om du vil have benene solidt plantet på land, eller du foretrækker at
sejle ud til de bedste spots. På Sydsjælland og Møn finder du enestående muligheder for at lade din passion for lystfiskeri udfolde sig.
Langs kysterne har vi gode forhold for torsk og hornfisk og så kan vi prale
af et fænomenalt godt havørredfiskeri, hvor der hvert år hives mange store
ørreder i land.
Åer, kanaler, moser og søer og brakvand har en rig fiskebestand, hvor
blandt andre sandart, forskellige ørredarter og gedder nyder de gode
forhold.
De helt store rovfisk er der god chance for at finde i farvande og
fjorde, hvor der fanges en del trofæfisk. ”Blå Eventyr” guider dig til
de bedste fiskespots i området både til havfiskeri, brakvandsfiskeri
og kystfiskeri.

BRAKVANDSGEDDEFISKERI
Sydsjælland og Møn byder på
Danmarks bedste brakvandsgeddefiskeri i fjorde, nor, vige,
strømme og laguner. Du finder
brakvandsområderne i Præstø
Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor
og Fanefjord.
Husk området er under
”catch and release”.

Hvert år afholder Møn Trolling Danmarks
næststørste trollingkonkurrence, Klinte Cup,
hvor cirka 120 både stævner ud fra Klintholm Havn.
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FERIEN DE IKKE
TOG HJEM FRA

Da Arlette Walsøe og Toke Rosenkilde flyttede fra Christianshavn til Møn, havde de ikke
regnet med, at de skulle starte et nyt iværksætterprojekt. Alligevel har de stor succes
med at drive Hårbølle Havne Høker på Hårbølle Havn.

Foto venligst udlånt af Arlette Walsø.

NOGLE GANGE ER MAN BARE PÅ EN FERIE, HVOR MAN
TÆNKER: ”JEG VIL IKKE HJEM IGEN. ”
Det var præcis det, der skete for Arlette Walsøe og Toke Rosenkilde efter endnu en ferie i familiens fritidshus på Møn.
Tanken blev til handling. Parret havde i 2014 købt et nedlagt
husmandssted ved Hårbølle, hvorefter de i 2017 sagde farvel til
Christianshavn og flyttede permanent.
- Tingene passede bare på det tidspunkt. Vores børn var blevet
store, og vi blev bare enige om, at det var den sommerferie, vi
ikke tog hjem fra. Toke er møbelsnedker og kunne arbejde hvor
som helst, mens jeg sagde mit job op og blev freelance filmproducent og projektleder, fortæller Arlette.
MANGLEDE EN GOD KOP KAFFE
Her kunne historien om det lykkelige tilflytterpar være stoppet –
fra Københavnerliv til natur og ro på Møn. Men det er bare ikke
rigtigt Arlette og Toke. Der må gerne ske noget mere, og derfor
begyndte de at snakke om nye projekter.

Foto venligst udlånt af Arlette Walsø.

- Jeg kan huske, at vi sad sammen med nogle venner og talte
om, hvad man ellers kunne lave hernede. På et tidspunkt havde
en af de lokale sagt til mig, at hvis man synes, der mangler noget
i lokalområdet, så må man skabe det selv. Og jeg har altid syntes,
at der manglede en rigtigt god kop kaffe. Toke nævnte den her
hyggelige havn med en nedlagt grillbar, hvor der godt kunne være
brug for et sted, der solgte lidt mad og drikke og skabte noget liv.
Så den idé gik vi videre med.
HAR FÅET EN ISKIOSK
I 2018 åbnede Arlette og Toke Hårbølle Havne Høker i den tidligere grillbar, og stedet er på rekordtid blevet omdrejningspunkt for
Hårbølle Havn. I det smukke røde hus omgivet af stokroser sælger
Arlette og Toke skøn kaffe, sandwich, is med hjemmelavet syltetøj
på toppen samt forskellige andre lækkerier. Der kan også købes
morgenbrød eller lånes et fiskenet, hvis man vil fange krabber.
Kunstværker af lokale kunstnere og udvalgte genbrugsting frister
også gæsterne.

- Mine børn griner af mig og siger, jeg har fået en iskiosk. Og det
har jeg jo, men det er også krævende at stå til rådighed. Vi har
gået efter et prisniveau og en indretning, hvor alle kan føle sig velkomne. Det skal være en god oplevelse at komme her. Vi driver det
meget spontant. Vi kan udvide åbningstiden, arrangere en koncert
eller holde et loppemarked, siger Arlette, - Vi tager det lidt, som
det kommer, men det kunne være dejligt, hvis vi kunne få et brand,
der kunne leve online hele året med en lille webshop, hvor vi solgte
nogle af de lokale produkter, lokal kunst og sejlerting.
Hårbølle Havne Høker holder åbent, når vejret bliver varmere,
havnen vågner og sejlerne begynder at lægge til.

Hårbølle Havne Høker holder åbent, når
vejret bliver varmere, havnen vågner og
sejlerne begynder at lægge til.
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BÆREDYGTIGT FISKERI
Fishing Zealand
FISHING ZEALAND ER HISTORIEN OM, HVORDAN SAMARBEJDE OG VIDENSDELING PÅ TVÆRS AF KOMMUNER, INTERESSEORGANISATIONER OG PRIVATE KAN VÆRE MED TIL AT GØRE
EN KONKRET FORSKEL FOR NATUREN OG FOR LYSTFISKERIET.

gøre noget, siger Jimmi Spur Olsen. Staten har beskyttet brakvandsgedderne ved kun at tillade catch and release, og i Vordingborg
Kommune arbejder vi kontinuert på at genskabe oversvømmede
engområder, hvor gedderne kan lægge deres æg.

Det hele begyndte i 2010, hvor Dansk Sportsfiskerforbund inviterede
til et netværksmøde, der skulle sætte fokus på dels at øge bestanden af havørreder og dels at skabe bedre forhold for både fiskene
og sportsfiskerne. Man havde gode erfaringer fra Fyn, der havde haft
stor succes med at satse benhårdt på lystfiskeri. Mødet affødte et nyt
samarbejde, hvor Vordingborg og Odsherred Kommuner gik sammen
med Dansk Sportsfiskerforbund for at udvikle bæredygtigt fiskeri. Jimmi
Spur Olsen, der er vandløbsmedarbejder i Vordingborg Kommune, var
med dengang, og han er stadigvæk en af kommunens tovholdere på
Fishing Zealand.

Udover de konkrete projekter i kommunerne deler Fishing Zealand
også erfaringer og viden med vigtige interessenter over hele landet.
Blandt andet indsamles der relevant data til brug i videnskabelige
rapporter omkring bæredygtigt lystfiskeri. Materialet giver et overblik
over, hvor der er udfordringer, og hvor der skal sættes ind. Disse
rapporter indgår ofte i det arbejde, der ligger til grund for officielle
retningslinjer og lovgivning.
- Fishing Zealand er et netværk, der gør en forskel - både kommunalt, regionalt og landsdækkende, siger Jimmi Spur Olsen.

- Vi arbejdede i 2-3 år på skelettet til Fishing Zealand, og så åbnede vi
op for de andre kommuner. I dag er vi en række kommuner, der arbejder sammen om at fremme udviklingen af bæredygtig lystfiskerturisme
i regionen, og vi har stor glæde af netværket og samarbejdet, siger han.

TAG BÅDEN HERTIL
- VI HAR DET HELE

ØRREDBESTANDEN I VÆKST
I Vordingborg Kommune har et af de konkrete tiltag under Fishing
Zealand været at restaurere vandløbene, for den vej igennem at
forbedre fiskebestanden. Dette sker i fælles forståelse med de lokale
lystfiskere, der blandt andet optæller gydepladser og registrerer deres
tal samt melder ind til Jimmi Spur Olsen og hans kollegaer, hvis de
støder på spærring i vandløbene.
- Det handler om at skabe attraktive miljøer for fiskene. Det gør vi
blandt andet ved at lægge sten og grus i vandløbene, så der er gode
gydepladser. Vi arbejder også på at fjerne spærringer, så der er fri
passage i vandløbene. Vi kan se, at ørrederne er i fremgang hos
os. Det skyldes blandt andet de kontinuerlige vandløbsforbedringer.
Antallet af ørreder, der lægger æg i vores vandløb, er fordoblet over
de seneste 10 år, så tiltagene må siges at have haft en positiv effekt,
siger Jimmi Spur Olsen.
DANMARKS FØRSTE GEDDEFABRIK
Vordingborg Kommune har også etableret Danmarks første geddefabrik. Det har man gjort ved at lave kontrollerede oversvømmelser af
engområder med adgang til vandløb. Det er nemlig brakvandsgeddernes foretrukne gydepladser.
- Det er særegent for vores område, at vi har brakvand, altså blandingen af salt og ferskvand. Aborrer og gedder trives godt i brakvandet
og vokser sig derfor hurtigt store. Det er selvsagt attraktive vilkår for
lystfiskere, men vi kunne se, at bestanden faldt, og derfor måtte vi

Som sejlerdestination er Vordingborg Kommune et sandt paradis, uanset om der skal ske
noget, når du er i havn, eller du vil holde ferie helt tæt på naturen.

Fishing Zealand er et netværk, hvis udgangspunkt er, at alt lystfiskeri skal være bæredygtigt. Det betyder dels, at lystfiskeriet ikke må
belaste fiskebestandene for hårdt, og dels at de
lokaliteter, der lægger vand til fiskeriet, ikke må
tage skade af den øgede færdsel. Fishing Zealand og Vordingborg Kommune arbejder blandt
andet sammen om grusbanden, uddannelse
af fiskeguider, opbygning af et erhvervsnetværk, udvikling af events, beskyttelse af vores
fiskebestande samt forskellig markedsføring
nationalt og internationalt.

Når du stævner ud på vej mod et nyt ferieeventyr, venter der masser af skønne oplevelser i vores farvande, hvor vores ni kommunale
lystbådehavne ligger klar til at byde dig velkommen.
Hver havn har sit eget kendetegn. Ingen af dem er ens, men de har
alle sammen noget at byde på for hele familien, og til jer der sejler
som par. I nogle af havnene kommer du helt tæt på det lokale byliv
med kulturoplevelser, caféliv og shopping. Andre steder kan du
lægge til og være helt omgivet af smuk natur, ro, fred og sandstrande, små åndehuller hvor sommernætterne kan nydes sammen
omkring bålet.
EVENTYR PÅ VANDET OG UNDER OVERFLADEN
Når du befinder dig på vandet, kan du bruge vores ”Blå Eventyr”
app til at se, hvad der gemmer sig under overfladen. Vi har kortlagt
farvandene og markeret de steder, hvor de gode historier ligger.
Med ”Blå Eventyr” bliver du guidet til vrag fra forliste skibe, unikke

naturoplevelser og til turbøjer og frokostbøjer, hvor du kan sejle ud
og nyde en lille pause.
DEN 5. OVERNATNING ER GRATIS
I Vordingborg Kommune er vi stolte af vores havne og de alsidige
muligheder, vi kan tilbyde dig, der nyder at holde ferie om bord på
eget skib. Derfor får du den 5. overnatning gratis, hvis du bliver 4
dage i en af vores ni havne.
HAR DU ALDRIG SEJLET GENNEM BØGESTRØMMEN?
Så har du en fantastisk sejleroplevelse til gode.
Den populære og smukke Bøgestrøm mellem Sjælland og Møn,
giver dig mulighed for at opleve både en gyngetur på Østersøen og
en mere rolig tur på smult vande, hvor du faktisk også skal være
ekstra opmærksom for ikke at gå på grund. Du sejler forbi flere
ubeboede øer med vild natur, og der er rig mulighed for at møde
sæler og havørne. På Tærø lever en stor flok vilde heste.
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9 FORSKELLIGE
LYSTBÅDEHAVNE
– 9 FORSKELLIGE
OPLEVELSER
Tre købstadshavne, naturhavne, kombineret erhvervs- og lystbådehavn.
Alle havnene i Vordingborg Kommune har hvert deres særpræg.
BOGØ HAVN
Bogø Havn ligger i Grønsund med smuk udsigt til Farøbroen.
Fra havnen sejler færgen IDA til Stubbekøbing – en hyggelig lille
sejltur på 12 minutter på Grønsund med udsigt til Farøbroen og
Storstrømsbroen. Turen går til den hyggelige havn i Stubbekøbing på
Nordfalster. Bogø Havn har et dejligt, maritimt miljø og eget pizzeria
med ægte italienske pizzaer og brød – og kaffen må du ikke snyde
dig selv for. Ved Bogø Havn er der også shelterplads for cyklister og
vandrere på Camønoen.
SKÅNINGE BRO HAVN
Skåninge Bro Havn ligger også på Bogø og er en lille mikrohavn,
hvor den autentiske naturoplevelse er omdrejningspunktet. Her er en
hyggelig bålplads og en fantastisk badestrand, ligesom det er et godt
område til kajaksejlads og paddleboard. Det er øens samlingspunkt,
og sommeren igennem er der høj aktivitet for store og små.
HÅRBØLLE HAVN
Hårbølle Havn er en lille charmerende havn på Vestmøn. Engang var
den færgeleje for færgen til Grønsund, men i dag er den indbegrebet
af idyl og kunstnerisk miljø med rødmalede træskure. Hårbølle Havn
byder på en lækker sandstrand med rig mulighed for leg, badning
og afslapning. Området er også kendt som et paradis for lystfiskere.
I Hårbølle kan du opleve flere gallerier, en pottemager og en god

portion glaskunst. Og så er et besøg hos Hårbølle Havne Høker et
must, hvis du elsker lækker kaffe, hjemmelavet limonade og andre
lækkerier.
KALVEHAVE HAVN
Kalvehave Havn ligger lige under en af Danmarks smukkeste broer,
nemlig Mønbroen, Dronning Alexandrines Bro. Kalvehave Havn er
havnen, hvor du kommer ned i gear og virkelig mærker roen, imens
du kan nyde udsigten til Ulvsund. Her er ingen stress, kun en smuk
udsigt tilsat alle ønskelige faciliteter. I sommermånederne fungerer
den hyggelige gamle færge, ”Færgen Møn”, som en “sejlende cykelsti” mellem Kalvehave og Stege Havn.
KLINTHOLM HAVN
Om sommeren gæster mere end 10.000 både Klintholm Havn,
mens flere end 200.000 gæster kommer vandrende eller kørende
til. Klintholm Havn er en stor lystbådehavn med et helt fantastisk
havnemiljø med masser af liv på caféerne og restauranterne. På
begge sider af havnen finder man rigtigt gode og smukke badestrande, og så er havnen et yndet udgangspunkt for trollingfiskere, der
sejler ud for at fiske laks i Nordeuropas bedste fiskefarvand. Klintholm
Havn fungerer også som erhvervs- og fiskerihavn, uden at dette dog
påvirker den hyggelige stemning i lystbådehavnen.

MASNEDSUND HAVN
Masnedsund Havn ligger lige ud til Storstrømmen med en ubeskriveligt smuk udsigt. Det er en lille, men aktiv havn, hvor du er i gåafstand
til den aktive købstad Vordingborg og Danmarks Borgcenter. Havnen
skaber, med sin skønne lystfiskerkultur og sine små rødmalede skure,
en helt unik og rolig stemning, hvor du kommer helt ned i gear. Masnedsund Havn ligger lige op ad Trellemarken, som er et rekreativt naturområde på 16 ha. Der er et stisystem i området, som er forbundet
med Oringepynten og andre nærliggende grønne områder og strande.
PRÆSTØ HAVN
Når du anløber Præstø Havn, kan du forvente en helt unik og betagende indsejling. Selve havnen er en oplevelse i sig selv. Du er omgivet af
gamle, fredede pakhuse, hvilket giver et helt særligt historisk bagtæppe for det livlige havnemiljø. Præstø Havn er integreret i den smukke
gamle købstad, hvor du kun er få skridt fra shopping-muligheden i de
mange specialbutikker eller fra de kulinariske lækkerier hos de mange
gode spisesteder. Der er ofte livemusik og et rigt restaurationsliv.
I gåafstand ligger Michelin restauranten Frederiksminde.

STEGE HAVN
I Stege Havn sejler du nærmest lige ind midt i den gamle kongeby
Stege. Stege Havn har flere funktioner. Dels huser den en fantastisk
lystbådehavn, og endelig huser den også den gamle sukkerhavn, hvor
husbåde og stor farverigdom skaber en livlig stemning. Havnen ligger
midt i en meget aktiv købstad, hvor der afholdes mange arrangementer, og hvor du finder et rigt udvalg af specialbutikker, cafeer og
restauranter.
VORDINGBORG NORDHAVN
Vordingborg Nordhavn er en idyllisk beliggende naturhavn med en
smuk udsigt til både Farøbroerne og Danmarks Borgcenter med
Gåsetårnet. Vordingborg er en gammel, hyggelig købstad, der gennem
hele sommeren byder på en masse kulturelle arrangementer. Her
er gode shopping-muligheder, ligesom byen er rig på cafeer og restauranter. Når du besøger Vordingborg Nordhavn, er det en helt unik
oplevelse, da din båd nærmest ligger lige op ad Gåsetårnet.

MØENS TØMMERHANDEL
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HISTORISK MONUMENT I
FULD VIGØR
Færgen IDA sejler hvert år tusindvis af passagerer over Grønsund

MELLEM BOGØ OG STUBBEKØBING SEJLER EN GANSKE
SÆRLIG KVINDE. I 2019 FYLDTE HUN 60 ÅR, MEN HUN STÅR
STADIGVÆK KNIVSKARP OG SMUK, NÅR HUN SEJLER OVER
GRØNSUND MED PASSAGERER, CYKLER, BILER OG MOTORCYKLER.
Færgen IDA er den eneste træfærge i Danmark, der stadigvæk
fungerer aktivt på en fast rute, og så er hun en oplevelse i sig selv.
Det er ren nostalgi at stige ombord, og på de bare tolv minutter,
sejlturen varer, er det nemt at drømme sig tilbage til dengang, IDA
blev søsat i 1959.
DER SKULLE BYGGES EN NY FÆRGE
I 1950´erne var der brug for en ny bilfærge til ruten Bogø-Stubbekøbing, og det blev besluttet at bygge et træskib. Det var den
billigste løsning, både hvad angik produktion og vedligeholdelse.
Samtidig kunne der med den samme vægt være mere plads på en
træfærge end på en færge af stål. IDA stod færdig i 1959 og fik sit
navn efter datteren af amtmand Wechselmann i Præstø.

EN AKTIV OG BEVARINGSVÆRDIG DAME
Hvert år sejler IDA 25.000-30.000 passagerer og ca. 4.000 biler
og ca. 8.000 cykler over Grønsund - en smuk sejltur med et
smukt skib.
Gennem de seneste 10 år er der brugt cirka 10 millioner på
renovering af IDA, og i forbindelse med fejringen af hendes 60års fødselsdag blev hun af Skibsbevaringsforeningen udråbt til
historisk monument og erklæret bevaringsværdig i klasse A. Den
højeste udmærkelse et veteranskib kan opnå.

Færgen IDA er bygget på Stege
Skibsværft i 1958/1959. IDA er primært bygget
af træ fra de mønske skove. IDA vejer 120
tons, er 30 meter lang og 8,13 meter bred.
IDA kan medbringe 98 passagerer og 12 biler.

IDA HAR
MANGE VENNER
Idas Venner er en støtteforening, der sørger for at
promovere IDA og hendes
historie. Foreningen står
også for særarrangementer
på IDA, som fx aftensejlture
på Grønsund med underholdning, guidede sejlture og salg
af drikkevarer. Du kan også,
via Idas Venner, chartre hele
færgen til privatfester, firmaskovture, foreningsudflugter
eller særlige arrangementer
som vinsmagning mm.
Læs mere på:
bogoe-stubbekoebing.dk
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KYSTEN FRA LANDSIDEN
Hver dag bruges Danmarks længste kyststrækning til utallige aktiviteter.
En stor del af dem foregår på eller under vandet, men vores kyster har
lige så mange eventyr på land.
Der findes få steder i Danmark, hvor naturen og dyrelivet er så varieret og
spektakulært som i vores område. Derfor er vandreturen et oplagt valg, hvis
du gerne vil opleve noget helt specielt, blive overrasket og bare være til stede.
Planlæg forskellige ruter, eller lad dig inspirere undervejs. Gå en tur, og mærk,
hvordan kilometerne bare forsvinder bag dig, mens den friske luft, det store
udsyn, det fantastiske lys, de særlige lyde – ja, og bare den samlede pakke af
unikke naturoplevelser får kroppen og sindet til at overgive sig og slappe af.
SÆLER VED AVNØ
Hvis du gerne vil nyde synet af spættet sæl, der slapper af, skal du en tage
en tur til den tidligere flyvestation, nu Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750
Lundby. Der er åbent døgnet rundt, så du altid kan komme indendørs og benytte toiletterne og spise din medbragte mad i tørvejr og orientere dig på de
mange plancher om stedets natur. Snyd ikke dig selv for en tur op i det gamle
flyveledertårn med fastmonteret kikkert ud mod fjordens dyreliv. Her er 800
m lang kørestolsvenlig grusvej ned til kysten og trædestier langs med kysten,
hvor du kan se helt over til Knudshoved Odde. Tager du kikkerten med, er
der også en god chance for at få øje på sælerne, der ligger på stenene ude i
fjorden. Der er også en shelterplads og muldtoilet i den lille Nokkeskoven ved
kysten, som ikke kan bookes, men bruges hvis den er ledig.
UDSIGT OG SJÆLDNE ORKIDEER
Vil du have et storslået view ud over Østmøn og Østersøen mod Sverige, kan
du gå op på Møns højeste punkt, Aborrebjerget ved naturområdet Jydelejet.
Her er du 143 meter over vandets overflade og kan nyde en fantastisk udsigt.
Du kan også kigge efter vandrefalken, se fugletræk og i forsommeren finde
sjældne orkideer, som her er almindeligt forekommende som fx den op til
80 cm høje Stor Gøgeurt.
PÅ JAGT EFTER FORSTENINGER
Når du er på Møn, er det næsten et must, at du går på jagt efter forsteninger.
70 millioner år gamle forsteninger ligger nemlig og venter på dig på stranden.

Lige til at tage med hjem i lommen. Du kan blandt andet gå ca. 1,2 km fra
P-pladsen ved Langebjergvej 1, 4791 Borre, ned gennem Jydelejet og til
kanten af klinten. Her fører en trappe dig ned til stranden, hvor jagten på
fortiden kan begynde.
HAR DU PRØVET EN VILD BI-STI?
På øen Nyord er der indrettet en vild bi-sti. Her går du en 2 km rundtur forbi
de vilde biers forskellige levesteder og fødekilder i både vild natur, landsbyhaver og landbrugsområder. Stien starter ved insekthotellet på Hyldevang
Naturcenter, Ulvshalevej 401 i Stege. Her findes også muldtoilet og drikkevand, læ for regnen, fugletårn og information om området. Og når du alligevel
er på Nyord, så husk at tage en kikkert med, så du kan nyde fuglelivet på
øens afgræssede enge og spotte Danmarks største fugl havørnen jage ved
de omkringliggende vandområder. Flere steder er der opsat fugletårne, som
gerne må benyttes.
KULSBJERG - MILITÆRT NATUROMRÅDE MED OFFENTLIG ADGANG
Kulsbjerg-området, mellem motorvejsfrakørsel 41 og Stensved by, er et
militært øvelsesområde. I dag er det primært et stort naturområde, der
periodevist kan være lukket af på grund af militære aktiviteter. Det meste
af året er det dog muligt at gå og cykle på veje og stier i området. Der er
virkelig mange naturoplevelser på Kulsbjerg for den, der kigger efter det. For
eksempel finder man her en fin bestand af løvfrø, den flotte og sjældne orkidé
Maj- Gøgeurt, Markfirben. Masser af fugle samt kulturrester i form af fx frugttræer fra tidligere tiders små beboelser. Det er tilladt at plukke til eget forbrug.
Hold kaffepause oppe på toppen af Store Kulsbjerg og nyd udsigten over
Storstrømmen og Farøbroen mod Falster. For dig, der gerne vil udfordres på
mountainbike, er der i 2014 udlagt to ruter på henholdsvis 6 og 10 kilometer.
Der er også mulighed for selv at gå på opdagelse på stier og veje. Der er flere
adgangsveje til Kulsbjergområdet, blandt andet fra p-pladsen ved Kulsbjergvej
2, hvor plancher fortæller om stedets natur- og kulturhistorie.

Containerkørsel samt kranarbejde
med 25 T kran udføres!
Salg af grus og sten m.v
til privat og erhverv!
Vognmand John Frederiksen
Udbyvej 46 - 4780 Stege - Tlf.: 40132104

TAG PÅ STRANDTUR
ÅRET RUNDT
Med 385 kilometer kystlinje er der mange skønne strande i Vordingborg Kommune.
På BlåEventyr.dk kan du få inspiration til at vælge den, der passer bedst til dig.
Varme sommerdage med hygge, madkurv og masser af tid til at slappe af, bade og bare nyde at være sammen. Spadsereture med sand
mellem tæerne, vinden i ansigtet og udsigten over havet. Ravjagt i
skumringen efter en god efterårsstorm eller indsamling af sten og
skaller til børnenes samling.
Strandende i Vordingborg Kommune er fulde af eventyr og oplevelser
på alle tider af døgnet året rundt.
Med 385 kilometer kystlinje er der masser af muligheder for at finde
den helt rigtige strand til dig – uanset om du vil være aktiv eller dase
i solen. Vi har børnevenlige strande som blandt andre Svinø Strand,
Ore Strand og Klintholm, vest for havnen. Der er de ”hemmelige”
naturperler som Sandvig Strand og Rosenklint Skanse. Der er også
adskillige strande som Hårbølle Strand, Ulvshale Strand og Præstø
Strand, der år efter år kan hejse det Blå Flag, som kvalitetsmærke for
gode badeoplevelser.

KVALITETEN AF BADEVANDET

I Vordingborg Kommune måles badevandskvaliteten og temperaturen ved 20 målestationer.
På Blå Eventyr kan du se, hvor vandkvaliteten
måles og få flere informationer om kvaliteten
de enkelte steder.
På Blå Flag strandene kan du se opdaterede
informationer om badevandskvaliteten på
informationstavlerne.

BLÅ FLAG

Blå Flag er et kvalitetsmærke, der udstedes
af Friluftsrådet. Certifikatet gives, hvis en
række forhold, blandt andet vandkvalitet, kan
godkendes. Det er derfor ikke nødvendigvis
de samme strande, der bliver Blå Flag Strande hvert år. Blå Flag Strande er kendetegnet
ved, at vandkvaliteten på strandene er god
og måles ofte. Tang fjernes oftere her end på
andre strande, og der afholdes i løbet af badesæsonen aktivitetsdage med naturvejlederen.
Desuden findes der handicaptoilet, handicapadgang til stranden og det nødvendige rednings- og sikkerhedsudstyr.
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”TØRRE” OPLEVELSER DU
IKKE MÅ GÅ GLIP AF

CAMØNOEN
Camønoen er stille stunder i livets hastighed.
Det er en 175 kilometer lang vandrerute på Møn, Nyord og Bogø. Det
er cirka 250.000 skridt, der fører dig gennem skove, langs kyster,
over marker på Kongerigets venligste vandrerute.
Du kan forsvinde ind i Camønoens fortryllende stemning i flere dage
eller i få timer.
Du kan planlægge din egen pilgrimsvandring eller en tur med
familien. Du kan vælge seniorruter eller en gastronomitur. Du kan
overnatte i luksus eller på en shelterplads. Camønoen har det hele –
ikke mindst skønne lokale frivillige, der gerne hjælper dig godt på vej.
camoenoen.dk

farver
Kostervej 2A
4780 Stege
Tlf. 52 44 19 91

stege@fluggerfarver.dk
www.flugger.dk

DARK SKY
Kig op!
Når du står midt i naturen på Møn eller Nyord, og solen er gået
ned, så skal du kigge op. Hvis skyerne ikke blander sig, vil du se
det mest utrolige syn. Mælkevejen omkranser dig, og milliarder af
stjerner lyser mod dig. Det er næsten som at blive suget ud i rummet, og det er absolut wellness for krop og sjæl. Dark Sky er et
fænomen, der dækker over områder med minimal lysforurening,
hvor det er muligt at se en helt klar og tydelig stjernehimmel.
Dark Sky er også en gruppe af foreninger, der arbejder sammen
om et fælles mål: At bevare stjernehimlen for nutidige og fremtidige generationer. Dark Sky Møn og Nyord er certificeret Dark Sky
Park af The International Dark-Sky Association (IDA).
darksky-moen.dk

MØNS AUTO ApS
Speciale:

VW AUDI FORD OPEL
CITROEN PEUGEOT

Reparation, opretning og
4-hjulsudmåling af alle mærker
Bremseprøvestand • 4-gastest • Røggastest
Service på aircondition og klimaanlæg

Kostervej 19 . 4780 Stege
Tlf. 55 81 56 06 . www.moensauto.dk

Vi er din
professionelle
servicepartner
− døgnet rundt
Vi tilbyder salg, service og reparation af :

PLC-styring, GPS-navigationsudstyr, radaranlæg.
Ekkolod, autopilot, lanternetavler/fordelingstavler.
Automatik, elektronik, generatorer/nødgeneratorer.
Hovedeftersyn på kraner og lifte.
Startere, batterier, elmotorer samt alt i pumper.

K.J.Elektro A/S
Ndr. Ringvej 17 · 4800 Nykøbing F.
Telefon 54 85 89 99 · Vagt 40 98 89 99 · www.kjelektro.dk
forhandler og reparationsværksted

På land venter masser af oplevelser, og der er noget for enhver smag.
Sjove og lærerige attraktioner, stjernestunder under åben himmel, natur – natur – natur,
kunst der inspirerer og provokerer samt et rigt kulturliv med festuge,
festivaler, koncerter, stand up, foredrag, teater og meget mere.

DANMARKS BORGCENTER
I Vordingborg ligger Gåsetårnet, Danmarks bedst bevarede borgtårn, og et af Vordingborgs vigtigste vartegn. Tårnet blev bygget i
1360’erne som en del af Vordingborg Borg.
Borgen var landets største kongeborg, og Gåsetårnet blot ét af
borgens ni tårne.
I dag danner Gåsetårnet centrum for et topmoderne oplevelsescenter, der fortæller historien om middelalderens borge, kongerne
og magten. Tag på tidsrejse med en iPad i hånden, og gå på
opdagelse i de gamle ruiner.
danmarksborgcenter.dk

MØN BIOSFÆREOMRÅDE
Natur i verdensklasse!
Møn samt de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder.
Biosfæreområdet er på 450 kvadratkilometer og repræsenterer de
fleste danske naturtyper både på land og i vandet. Med udnævnelsen
udpeger UNESCO Møns natur til at være i verdensklasse, og Møn
Biosfæreområde er trådt ind i et fornemt internationalt selskab som
en del af UNESCOs program ”Man and the Biosphere”. I Møn Biosfæreområde oplever du levende kulturarv igennem tiderne, fra oldtiden
til moderne samtidskunst. Og ikke mindst vil du møde engagerede
mennesker, der holder af deres ø og er med til at udvikle bæredygtige
oplevelser året rundt. Der er meget at opleve i Møn Biosfæreområde,
uanset om du benytter de forslåede cykelruter, tager vandrestøvlerne på, dykker og snorkler eller besøger lokal kulturarv eller
små og store naturprojekter.
Find inspiration på vordingborg.dk/biosfaere-moen
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SPEJDEREVENTYR
TIL SØS
Søspejderne ved Vordingborg Nordhavn bruger en stor del af deres spejdertid på vandet.
Det lærer dem at arbejde sammen, navigere og aflæse vind og vejr.
SOM SÅ MANGE ANDRE SPEJDERGRUPPER MØDES KONG
VOLMER SØTROP HVER UGE FOR AT DYRKE FÆLLESSKABET, UDELIVET, HÅNDVÆRKET OG NATUREN.
Alligevel er der en dimension mere ved spejdergruppen, der
holder til ved Vordingborg Nordhavn. For de børn og unge, der
kommer her, er søspejdere. Det vil sige, at de bruger en størstedelen af deres ”spejdertid” på vandet, på at lære om vind, vejr og
navigation og på vedligeholdelse af deres seks Aalborgjolle.
Fra april til oktober foregår de fleste aktiviteter i jollerne - på vej
på nye eventyr.
- Det må gerne føles som om, de er på eventyr. Det prøver vi i
hvert fald at få med, når vi skal ud og sejle patruljebåd. De kan
være seks børn i hver jolle. Hver patruljebåd har en fartøjsfører,
som har ansvaret i båden. Det er som regel en af de ældre og
erfarne spejdere, fortæller Tine Skotte, der er gruppe og tropsleder for Kong Volmer Søtrop.
DE STORE HJÆLPER DE YNGRE
Kong Volmer Søtrop har eksisteret i Vordingborg siden 1946
og har altid haft glæde af de gode forhold, der er i Vordingborg
Nordhavn. I 1973 fik troppen sin egen hytte, opført af forældrene
på et stykke jord, som Godsejer Wassard skænkede kommunen til
formålet.
Søspejderne er fra 8-16 år. De kender alle sammen vandet rigtig

godt og bruger det flittigt.
- Når vi ikke sejler, lærer vi blandt andet om dyrene og naturen
under vandet. Vi bader også meget. Det er en god måde at blive
fortrolig med vandet på. En del af det at sejle er jo også forberedelse og kendskab til vejrforholdene, siger Tine. - Det er de store
spejdere, der har ansvaret og hjælper de yngre. Det betyder, at
de er virkelig gode til at arbejde sammen, for man kan ikke blive
uvenner på vandet. Det går bare ikke, hvis man skal sejle sikkert.
OPRETTET GREJBANK
Fællesskab er en stor del af spejderbevægelsen, og her adskiller Kong Volmer Søtrop sig ikke fra andre grupper. De mødes
gerne med andre spejdere, deltager i spejderløb og landslejre. At
spejdergruppen ser sig som en del af et større fællesskab, gør sig
også gældende lokalt, hvor de blandt andet gerne låner grej ud til
andre foreninger, skoler, børnehaver og turister.
- Vi vil rigtigt gerne have, at andre har glæde af vandet og naturen, ligesom vi har. Derfor har vi med hjælp fra kommunens naturvejledere oprettet en grejbank, hvor man gratis kan låne noget af
det udstyr, vi råder over, for eksempel redningsveste, vandkikkerter, fiskenet og waders. Vi låner gerne vores faciliteter ud til andre,
for det er kun godt, når vi er mange, der nyder naturen og vandet.
Så er vi også sammen om at passe på det.
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VANDET MIDT I
DANMARKSHISTORIEN
Vordingborgs placering ved vandet har spillet en vigtig rolle op gennem historien.
Uden vandet havde Vordingborg ikke eksisteret i dag.
I MIDDELALDEREN KÆMPEDE DANMARK MOD VENDERNE,
OG EN VIGTIG BRIK I DEN KONFLIKT VAR ØSTERSØENS
STRATEGISKE PLACERING. DERFOR BYGGEDE KONG VALDEMAR DEN STORE I 1100-TALLET EN BORG DER, HVOR
DANMARKS BORGCENTER OG GÅSETÅRNET LIGGER I DAG.
Vordingborg var, på grund af sin beliggenhed ved vandet, et godt
sted at have en flåde klar til forsvar og angreb. Det var også en
god placering, når kongen skulle pleje sine interesser i hele sit
rige. Et rige der jo dengang også bestod af både Skåne, Halland
og Blekinge.
- Vordingborg var simpelthen centrum i Danmark. Man kunne
sejle til det hele, der var en naturlig havn og en nem indsejling.
Der havde ikke været et Vordingborg i dag, hvis det ikke havde
været for vandet, fortæller Nanna Holm, der er fagligt ansvarlig på
Danmarks Borgcenter.
DA DANNEBROG FALDT NED FRA HIMLEN
I 1219 sejlede ikke mindre end 1500 både ud fra Vordingborg
med kurs mod Lyndanise i Estland, hvor Kong Valdemar 2. Sejr

Service · Eftersyn · Reparation
www.hydraulikbilen.dk
Tlf. 5051 0949

ville erobre dele af det nuværende Estland. Det var den flåde, der
fragtede mænd til det berømte slag ved Lyndanise den 15. juni
1219, hvor den danske konge vandt herredømmet over det nordlige Estland, og Dannebrog, ifølge legenden, faldt ned fra himlen.
FORTSAT MILITÆRT KNUDEPUNKT
I 1360erne havde Valdemar Atterdag brug for at manifestere sin
magt. Han havde generobret Skåne og erobret Gotland, og konflikter og erobringer betød et øget behov for bedre militære anlæg.
Han udbyggede borganlægget i Vordingborg, som fik hele ni tårne,
hvoraf Gåsetårnet var det ene. Den gyldne gås kom dog først på
toppen af tårnet senere, da kongen i 1367 modtog krigserklæringer fra 77 tyske hansestæder.
Han lod sig ikke skræmme og satte en guldgås på toppen af det
nybyggede forsvarstårn, hvorved han meddelte dem, at han ikke
var mere bange for dem end for 77 skræppende gæs.
VAND OG HAVN MED STOR BETYDNING
Vordingborg spillede en vigtig militær rolle helt frem til
15-1600-tallet, hvor man så småt begyndte at tilpasse borgen til

VORDINGBORG
TRÆLAST, BYGGECENTER & STÅLAFDELING

renæssancens smag for haveanlæg og skønne huse. Selvom beliggenheden ved vandet fortsatte med at spille en vigtig rolle som fx
overfartssted til Falster, fulgte nu en lang periode, hvor Vordingborg
var inde i en negativ udvikling. Faktisk vendte det først for alvor i
begyndelsen af 1900-tallet, hvor byen fik sin egen station og overtog
havnen i Madsnedsund. Sammen med industrialiseringen satte disse

tiltag gang i handelslivet, hvor flere store virksomheder etablerede
sig i området. I dag har beliggenheden ved vand og havn stadig stor
betydning. Nu har vigtigheden blot fået en mere moderne karakter
med fokus på udviklingen af Vordingborg som erhvervs- turismeog tilflytterområde.

Faglig fleksibilitet
til tiden
Jord & kloak
Beton
Murer
Tømrer
Smed
Hegn
Maler
Grus & Sten

Lendemark Hovedgade 17 · 4780 Stege

Tlf. nr. Stege: 55 81 48 21
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Lystfiskeri, sejlads og forskellige former for vandsport
- familien Overgaard er storforbrugere af naturen og vandet.

FAMILIEN BRUGER
VANDET ÅRET RUNDT

DET VAR NATUREN OG VANDET, DER TRAK I ANNE SOFIE
OG MADS STORM OVERGAARD, DA DE I 2012 FLYTTEDE
TILBAGE TIL PRÆSTØ.
De er begge opvokset i området, men tog væk i nogle år for at
studere og senere arbejde. Alligevel var der noget ved Præstø,
der blev ved med at trække i dem, og da de, efter at have boet en
periode i Norge, skulle etablere sig i Danmark igen, var det derfor
helt naturligt at vende hjem til Sydsjælland.
- For mig har det at bo ved vandet og bruge vandet været helt
naturligt. Det har vi altid gjort i min familie, så det var noget af
det, jeg virkelig glædede mig til, da vi flyttede herned, fortæller
Anne Sofie.
EN FANTASTISK LEGEPLADS
Familien, der også tæller de to børn Simon Storm og Camille på
hhv. fem og tre år, er da også storforbrugere af naturen og vandet.
De ejer en lille sejlbåd til de stille ture og en speedbåd til vandski.
De fisker, Anne Sofie roer kajak med børnene, og når vinden er til
det, windsurfer hun også.
- Det er en fantastisk legeplads, vi har lige uden for døren. Det
er et trygt område at sejle i, og børnene har været med, siden de
var små. Det er dejligt at være aktive sammen, og når vi sejler
ud, kan vi kun være sammen. Der er ikke så meget andet, man
kan i en båd. Det giver ro og nærvær i familien, siger Anne Sofie,
der er glad for, at Mads også er blevet mere interesseret i ”de blå
aktiviteter”.
- Mads var mere til fodbold, men efterhånden er han blevet rigtigt
glad for at sejle. Han elsker fisketure, vores småture med speed-

Vordingborg

DIT KOMPLETTE DÆKCENTER
Vi har dæk og fælge til alle behov

 Privat  Erhverv  Lastvogne
– vi kan afbalancere og montere det hele!

HANDEL

LOKALT!
STØT LOKALT

Fotos venligst udlånt af Anne Sofie Overgaard.

Dit lokale dækcenter

Tandhjulet 4 • 4760 Vordingborg • Tlf: 55374005

first-stop.vordingborg@mail.dk • www.firststopvordingborg.dk

båden og de længere ture på sejlbåden. Og så nyder han at tage
med venner på havjagt. Faktisk er han startet på duelighedsbevis, hvor han får bevis på sine sejlerevner, så familien kan tage
på længere sejlerferier.
FAMILIEFERIER PÅ VANDET
Anne Sofie deler også gerne sin glæde ved vandsport med andre.
Hun er meget involveret i den lokale kajakklub og står i spidsen for
et kvindehold, der mødes hver torsdag i sommersæsonen for at
sejle i kajak eller på SUP boards. Passionen for vand- og sejlsport
deler Anne Sofie også med sin far, Jørgen, og hans kone, Vibeke.
De bor også i Præstø, så det er blevet til mange fælles sejlture,
heriblandt en ferie i Kroatien, hvor også Anne Sofies bror og hans
kæreste var med.
- Det er sjovt at have den interesse sammen. I sommers tog vi
også på ferie sammen med min far og Vibeke. Denne gang sejlede vi i Danmark og Sydsverige og fik set en masse små øer, som
man ellers ikke får besøgt, fortæller hun.
VÆLGER AKTIVITETER EFTER VEJRET
Året rundt er Anne Sofie og familien på eller ved vandet. De tilpasser bare deres aktiviteter efter vejret.
- Hvis der er god vind, så skal jeg ud og surfe eller sejle i bølger
med kajakken. Det stille vejr kan være til en familietur, hvor vi
sejler et smut til Nyord. Der er så megen skøn natur omkring os,
og det er fedt at få de oplevelser sammen, for eksempel når vi ser
marsvin eller sæler. Det giver en fantastisk frihedsfølelse at være
på vandet, og det er vi glade for at kunne give videre til børnene,
siger Anne Sofie.
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MUNCK HAVNE & ANLÆG
UDVIDER VORDINGBORG HAVN

Den omfattende udvidelse af Vordingborg Havn har forbedret
forholdene i en sådan grad, at havnen nu er blandt de største
erhvervshavne i regionen.
Udvidelsen af Vordingborg Havn er et komplekst projekt,
der er udført i fire etaper, hvoraf etape 2 og 3 er gennemført af Munck Haven & Anlæg.

VINDMØLLEEVENTYR PÅ
KLINTHOLM HAVN
I 2021 skal Danmarks største havvindmøllepark, Kriegers Flak, stå
færdig. Parken kommer til at bestå af cirka 100 vindmøller, som
vil kunne producere klimavenlig strøm i et omfang svarende til
600.000 husstandes forbrug.
Vattenfall, der bygger og efterfølgende drifter vindmølleparken,
har valgt Klintholm Havn på Møn som service- og vedligeholdelseshavn. Det betyder, at Klintholm Havn huser en større servicebygning, og at havnen skal være i stand til at levere de kompeten-

belagte kajgade på 25.000 m². Derudover stod Munck
Havne & Anlæg for etableringen af 550 meter ny kajkonstruktion samt 700 meter ny stenmole inkl. molehoved og
en udvidelse på ca. 40.000 m² afgrænset af en ny kajvæg.

Munck Havne & Anlæg beskæftiger cirka 135 medarbejdere, og løser en lang række havne- og anlægsopgaver med
særlig ekspertise i jord, beton og kloak samt havnebyggeri,
kystsikring og anløbsbroer.

Vordingborg Havn er i en positiv udvikling og har et stort
potentiale for at forblive en vækstmotor for Vordingborg
Kommune og Sydsjælland.

Udvidelsen af Vordingborg Havn omfattede blandt andet
materialehåndtering af 130.000 m³ ubundne materialer,
som blev flyttet fra internt depot og indbygget i forbindelse med etablering af bundopbygning under den asfalt-

Med en professionel gennemførsel af havneudvidelsens
etape 2 og 3 har Munck Havne & Anlæg været medvirkende til skabe fundamentet for den fremtidige udvikling af
erhvervshavnen.

cer, der er nødvendige for effektivt at kunne vedligeholde og føre
tilsyn med møllerne i driftsfasen.
En række lokale virksomheder er gået sammen i erhvervsnetværket ”Kriegers Flak Servicegroup”. Medlemmerne af netværket er
til rådighed, hvis der er brug for deres kompetencer i forbindelse
med etablering, drift og vedligeholdelse af parken.
P.t. er der 100 virksomheder og leverandører i netværket.

Over 75 års erfaring med havnebyggeri og kystsikring
- Læs mere på www.munck.dk
Munck Havne & Anlæg a/s - Tlf.: 65 31 22 66 - Mail: mha@munck.dk
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Et ambitiøst udviklingsprojekt for Vordingborg Erhvervshavn har betydet, at nye virksomheder har etableret sig, og at flere er på vej.

I 2015 STOD VORDINGBORG KOMMUNE OVER FOR AT
SKULLE TRÆFFE ET VIGTIGT VALG – SKULLE VORDINGBORG
HAVN UDVIKLES ELLER AFVIKLES SOM ERHVERVSHAVN?
Markedet havde udviklet sig, så der ikke var plads til mindre havne
med lav vanddybde i kampen om virksomhederne. Det endte med
en beslutning om at investere i fremtidens erhvervshavn, og der
blev lagt en masterplan i fire faser.
- Planen blev lavet sammen med de virksomheder, vi havde aftaler
med, og dem der var på vej. De første etaper er gennemført og har
flyttet Vordingborg Erhvervshavn op blandt de største erhvervshavne i regionen. Da vi startede, havde vi faktisk finansieringen
på plads via de aftaler, der var indgået med interesserede nye
virksomheder samt dem, der allerede var her i forvejen, og som
gerne ville udvide, fortæller Jan Michelsen, udviklingsdirektør i
Vordingborg Kommune.

sejlet til og fra Masnedø.
Når brobyggeriet er færdigt, overtager Vordingborg Havn den
specialbyggede kaj og har mulighed for at overtage yderligere 20
hektar landareal. Det område kan havnen efterfølgende anvende
til etablering af en maritim klynge med erhvervslejemål til det
maritime erhverv.
- At vi har fået denne aftale på plads, vil betyde flere arbejdspladser – også i projekteringsfasen. Flere lokale håndværkere får
mulighed for at være med, hvilket skaber indirekte lokale jobs. Vi
kan se, hvordan den investering i vores erhvervshavn, der blev
vedtaget i 2015, har potentiale som vækstmotor for vores område.

FREMTIDENS HAVN ER GRØN
Udviklingsplanen har blandt givet en uddybning af sejlrenden, som
nu er 10,4 meter dyb og 70 meter bred. Derudover er havnearealet udvidet fra 45.000 m2 til 170.000 m2. De samlede antal
kajmeter er øget fra 275 meter til omkring 1,2 kilometer. Der er
etableret et stort svajebassin på 10,4 meters dybde. Vanddybden
langs den nye kaj bliver ligeledes 10,4 meter, så op til 200 meter
lange skibe vil kunne anløbe havnen.
- Nu mangler vi den sidste etape, og der udvider vi med 22 hektar
mod syd, så der bliver plads til flere virksomheder. Fremtidens
havn er forholdsvis grøn, og det har vi taget med ind i udviklingen
af Vordingborg Erhvervshavn. Vi har genbrugt materialer som slagger og flyveaske til projektet, der er brugt LED-lys over det hele, og
vi har forskellige andre tiltag, der skal mindske CO2-udledningen.
Derudover vil det også spille en rolle i forhold til de virksomheder,
som skal etablere sig i etape 4, siger Jan Michelsen.
FLERE ARBEJDSPLADSER
Allerede mens de første faser af udviklingsplanen blev gennemført, begyndte der at komme nye aftaler på plads. Blandt andet
lykkedes det for Vordingborg Erhvervshavn at blive anlægs –og
servicehavn for Storstrømsbro-projektet. Det italienske brokonsortium, SBJV, bygger en special-kaj på 150 meter til håndtering af
særligt tungt materiale, så alt bygningsmateriale til broen kan blive

Vordingborg Havn arbejder aktivt for at
blive en bæredygtig havn og deltager i
DUAL Ports - et EU-projekt, som skal skabe
større bæredygtighed ved havnedrift.

BALTIC SHIPPING COMPANY A/S
Vordingborg Erhvervshavn er inde i en rivende udvikling, der de seneste
år har været medvirkende til at tiltrække nye virksomheder til området. En af disse virksomheder er Baltic Shipping Company A/S, som i
2017 åbnede kontor på havnen, og som i dag håndterer cirka 50-75
laster årligt derfra. Baltic Shipping Company A/S er en Full Service
shipping-virksomhed, der siden etableringen i 1950 har specialiseret
sig i fragt, projektlast og stevedoring af al slags gods for virksomheder
over hele verden. Hovedkontoret er beliggende i Hundested, men Baltic
Shipping Company A/S har otte kontorer på Sjælland, hvoraf de fleste
er etableret i mindre havne som Frederiksværk, Korsør, Helsingør, Orehoved, Nykøbing og Vordingborg. Ifølge Thomas Olsen, der er Agency
Manager hos Baltic Shipping Company A/S, er det en bevidst strategi.
- Vores virksomhed har stille og roligt udviklet sig og udvidet sine aktiviteter fra Hundested og København og til resten af Sjælland. De mindre
havne er et bevidst valg, for her oplever vi et godt samarbejde og en
stor fleksibilitet. Det betyder, at vi også kan være fleksible over for vores
kunder og dermed tilbyde en bedre service, siger han.
STORT POTENTIALE I VORDINGBORG HAVN
I Vordingborg oplever Baltic Shipping Company A/S, at de bliver taget

seriøst og anset som værende en del af den udviklingsplan, der i disse
år bliver udrullet.
- Der er et virkelig stort potentiale i Vordingborg Havn. Havnen er inde
i en spændende udvikling, som vi også nyder godt af. Uddybningen
af havnebassinet har blandt andet betydet, at vi fra Vordingborg kan
tilbyde lastning og losning af større skibe, end vi tidligere har kunnet.
De er gode til at hjælpe med at løse de udfordringer, vi engang imellem
står med, og vi har kun oplevet professionel support, siden vi åbnede
kontoret her. Der er et positivt samarbejde, som er med til at styrke
vores virksomhed, siger Thomas Olsen.

BALTIC SHIPPING COMPANY
Etableret i 1950. Råder over 42 coastere.
Har 8 kontorer på Sjælland, der beskæftiger 33
medarbejdere. Tilbyder befragtning, klarering og
stevedoring af stort set alle former for gods.

ANNONCE

HAVNEN SOM VÆKSTMOTOR FOR OMRÅDET
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