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1 Ikke teknisk resume
Der har gennem flere år været mulighed for placering af en ny feriepark ved Hjelm
Bugt. Allerede i 2005 blev det vurderet, at kyststrækningen kan bære en feriepark. Projektet forventes at kunne bidrage betydeligt til Vordingborg Kommunes
vision om at øge overnatningskapaciteten på Møn og hermed også turismeomsætningen.
Projektets formål er at etablere en ny feriedestination, der kan tiltrække besøgende fra ind- og udlandet til Møn, samt styrke kvaliteten i turismeproduktet, indenfor dansk kyst- og naturturisme, under hensyntagen til den lokale natur, kultur
og landskabet.
Cliffs of Denmark har ansøgt om frivillig miljøvurdering af projektet, og der skal
således udarbejdes en miljøkonsekvensrapport forud for etablering af ferieparken.
Formålet med miljøvurderingen er, at der, under inddragelse af offentligheden, tages hensyn til projektets sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder
mennesker og samfund, natur og landskab samt vand og jord.
Miljøkonsekvensvurderingen er udarbejdet således, at den dækker miljøvurderingspligten for både projektet og udkast til lokalplan. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring i september 2020 og indkomne idéer
og forslag har indgået i udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. Efter en offentlig høring træffer Vordingborg Kommune afgørelse om plangrundlaget og meddeler
§25-tilladelse med eventuelle vilkår til projektet med henblik på at varetage særlige miljøhensyn.

1.1 Projektet
Projektområdet på ca. 20 ha ligger omkring Lindegård på det sydlige Møn ud mod
Hjelm Bugt. Når ferieparken står endelig færdig, er det tiltænkt at den består af
200 ferieboliger, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 20.
Funktionen af ferieparken tager udgangspunkt i et receptions- og fællesområde,
hvor gæsterne kan benytte sig af restaurantfaciliteter og swimmingpool. I forbindelse med centerbygningen kan der desuden etableres en butik med karakter af
’gårdbutik’, hvor lokale produkter fra Møn sælges. Ferieboligerne organiseres i
klynger og bånd omkring grønne kiler og fællesveje, og placeres således, at alle
ferieboligerne er orienteret ud mod områdets lysåbne, grønne kiler. Bygningerne
opføres som en blanding af sammenbyggede og enkeltstående, tætliggende ferieboliger i én til to etager.
Ferieparken udføres som et bæredygtigt byggeri certificeret efter DGNB-Guld standarden, der lever op til FN’s kriterier for bæredygtighed, i både miljømæssig, økonomisk og social forstand, og er hermed i tråd med kommunens bæredygtige turismestrategi. Boligerne tænkes opført i træ hele vejen igennem. Facader og tage
kan fremstå i træets naturlige farve eller sortmalet. For at understøtte Dark Sky
på Møn anvendes udhæng på bygningerne i forbindelse med større vinduespartier,
ligesom der stedvis anvendes lameller til afskærmning. Der vil ikke blive etableret
ovenlysvinduer. Boligerne etableres på punktfundamenter med pæle afhængig af
terrænet.
Adgangen til ferieparken vil ske via Lindegårdsvej, der går igennem ferieparkens
område. Lindegårdsvej gøres bredere. Interne veje, stier og parkeringspladser
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anlægges i materialer, der understøtter områdets naturpræg og karakter som feriepark i form af grus, stenmel, græs, græsarmering og træ mv.
De grønne kiler følger områdets naturlige lavninger, hvormed lavningerne kan udnyttes til regnvandshåndtering. Kilerne vil fortrinsvis bestå af græsarealer med en
lav plejeværdi, således at kilerne fremstår som enge og overdrev. Lokalt kan kilerne indrettes med områder til leg, ophold og fællesaktivitet såsom bålplads og
klippede arealer til boldbaner. Der plantes buske og træer som afskærmende beplantning mod åbne marker, langs veje og omkring ferieboligerne. Træerne medvirker desuden til at afskærme mod belysning fra boligerne, så Møns Dark Sky bevares.
Ferieboligerne varmeforsynes med decentrale varmepumper og der forventes
etableret solceller på taget af centerbygningen. Regnvand fra tage vil blive anvendt til toiletskyl. Områdets naturlige lavninger vil blive anvendt til håndtering af
regnvand. Fra regnvandsbassinerne ledes vandet via grøft eller rør mod syd til
Hjelm Bugt.
Anlæg af ferieparken forventes påbegyndt 1. oktober 2022 og pågår frem til indvielse 1. april 2025. Først foretages byggemodning og etablering af regnvandsbassiner, derefter etableres punktfundamenter og modulerne til ferieboligerne opsættes
og monteres, og til sidst foretages indretning og beplantning af området.
Der anvendes enkelte entreprenørmaskiner som gravemaskine og dozer, og der vil
være tilkørsel af materialer på 1-2 lastbiler pr. dag, bortset fra de dage, hvor der
tilkøres moduler, hvor der forventes op til 6 transporter pr. dag.

1.2 Alternativer
Placering af ferieparken er fastlagt i kommuneplanen, hvorfor der ikke har været
overvejet alternative placeringer. Referencescenariet udgør den situation, hvor
projektet ikke gennemføres.

1.3 Mennesker og samfund
Planforhold
Projektområdet er i kommuneplan 2018 udlagt til et feriecenter, men der skal vedtages en lokalplan for området. Denne gives som en bonuslokalplan, dvs. en lokalplan, der også har bonusvirkning for landzonereglerne. Projektet er i tråd med
kommunalbestyrelsen Turismestrategi og -handleplan fra 2019.
Ferieparken placeres indenfor kystnærhedszonen og område med landskabelig
værdi.
Der foreligger en landskabsplan med en vision for et eng- og aktivitetslandskab
syd for projektområdet. Planens grønne kiler er videreført op i ferieparken.
Trafik og vejadgang
I anlægsfasen vil hovedparten af materialerne til ferieparken skulle transporteres
fra Klintholm Havn. På de dage, hvor der tilkøres moduler til ferieboligerne vil der
være op til 6 store transporter pr. dag fra Klintholm Havn afhængig af ferieboligernes størrelse. På øvrige dage vil der være enkelte lastbiler med øvrige materialer.
Hovedparten af anlægstrafikken vil forekomme i dagtimerne og tilkørsel af moduler vil ske i ca. 170 dage fordelt over knap 2 år. I forhold til den eksisterende årsdøgntrafik på adgangsvejene til ferieparken er der tale om en ubetydelig

5

Sticam ApS

14. september 2021

www.niras.dk

påvirkning af trafikbelastningen, der vurderes at kunne afvikles med de eksisterende vejforhold.
Al adgang til feriecenteret må forventes at komme fra vest, med undtagelse af
eventuelle turister, som kommer retur fra et besøg på Østmøn, fx Møns Klint. Fra
vest er der mulig ankomst via to veje, enten ad den nordligste adgang via Dronning Alexandrines Bro (rute 59), eller via Dæmningen til Bogø (rute 287).
Med udgangspunkt i områdets funktion som feriepark forventes der at være en
højsæson, som strækker sig over de 3 sommermåneder juni, juli og august. Her
forventes ferieboligerne at have fuld belægning. Uden for højsæson antages ferieboligerne at have en belægningsgrad på 50 %. Som ”worst case” antages, at alle
besøgende ankommer i bil og der anvendes en relativ høj turrate ud fra en forventning om, at en større del af brugerne vil benytte bilen til rekreative oplevelser
i området.
75 % af trafikken forudsættes at fordele sig mod vest og 25 % af trafikken at fordele sig mod øst i forhold til feriecenterets placering.
Den forventede trafik på adgangsvejen til ferieparken er beregnet og angivet i Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Forventet trafik på
adgangsvejene til ferieparken.

Vejnavn

ÅDT 2020

ÅDT 2024 uden
feriecenter

ÅDT 2024 med
feriecenter

Kostervej

7.550

7.800

8.450

Grønsundvej

3.700

3.800

4.450

Rødkildevej

500

550

1.850

Søndersognsvej

450

500

1.800

Steffensvej

550

575

1.900

Tjørnemarksvej

250

275

950

Specielt på de mindre veje vil ferieparken i højsæsonen medføre en væsentlig forøgelse af trafikmængden. Af hensyn til trafikafviklingen på adgangsruten anbefales
det at reducere hastighedsgrænsen på Rødkildevej og Søndersognsvej og øge vejbreden på Lindegårdsvej. For Steffensvej og Tjørnemarksvej anbefales tydelig
skiltning af ruten til ferieparken. Hvis det viser sig, at skiltningen ikke har den tilstrækkelige effekt, bør det overvejes at etablere fartdæmpende fysiske foranstaltninger på denne, alternativt helt at lukke vejen.
Ferieparken vurderes at medføre en moderat påvirkning af trafikbelastningen i
området, idet vejnettet på Møn i stor udstrækning består af mindre veje med lidt
trafik. I vurderingen er der ikke taget højde for, at konvertering af endagsturister
til overnattende turister forventeligt vil give en reduktion i trafikken, ligesom indførelsen af shuttlebusser fra ferieparken til Stege og turistattraktioner vil reducere
trafikken. Hvis praktisk muligt, vil varierende skiftedag kunne midle trafikbelastningen ved ankomst/afgang over flere dage og reducere trafikken i
6
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spidsbelastningen. Med de foreslåede ændringer af vejforholdene (afværgeforanstaltninger) vurderes ferieparken at medføre en mindre påvirkning på trafikafviklingen i området.
Støj
I anlægsfasen vil der være almindeligt støjende arbejder i dagtimerne, der i kortere perioder kan påvirke en enkelt ejendom syd for Lindegårdsvej. Transport af
materialer vil være så begrænset pr. dag, at det ikke vil ændre på støjforholdene
langs adgangsruten. Påvirkningen med støj er således ubetydelig.
Støjberegninger for trafik til og fra ferieparken viser en meget lille stigning i støjen
på vejene med størst trafikintensitet, fx Grønsundvej, og en relativ stor stigningen
i støjen på de mindre veje med en lav trafikintensitet. Men da der er en forholdsvis
lille trafikmængde på alle de mindre veje, vil støjudbredelsen være begrænset.
Den forventede trafikbelastning som følge af feriecenteret vil medføre, at 40 ekstra boliger vil blive støjbelastet. Antallet af støjbelastede boliger langs adgangsruterne til ferieparken øges med ca. 30%, hvilket vurderes at være en moderat påvirkning lokalt, men en mindre påvirkning i forhold til det samlede antal støjbelastede boliger langs vejene i Danmark.
Klima
Stigende CO2-koncentrationer i atmosfæren er den væsentligste årsag til global
opvarmning med tilhørende risiko for klimaforandringer. CO2-udslip har således
primært betydning i det globale perspektiv. Udledningen af CO2 er direkte proportional med brændstofforbruget.
Ferieparken opføres i bæredygtige træ-materialer, hvorved CO2 udledningen ved
produktion af materialer til ferieboligerne vurderes at være begrænsede.
Transporten af modulerne til ferieboligerne vil ske med skib og entreprenørarbejdet er begrænset ved at der foretages et minimum af terrænændringer og ferieboligerne etableres på punktfundamenter/pæle. Udledning af CO2 i anlægsfasen vil
være midlertidig og den samlede klimapåvirkning herfra vurderes at være ubetydelig.
Ferieboligerne varmeforsynes med varmepumper og der forventes etableret solceller på taget af centerbygningen. Samtidig indarbejdes energibesparende teknologier til reduktion af el-forbruget. Den samlede udledning af CO2 fra det årlige elforbug vil være minimalt i forhold til den samlede udledning af CO2 i Vordingborg
Kommune og kan reduceres yderligere, såfremt der købes grøn el.
Lys
Projektområdet, der ligger i Dark Sky Community, anvendes i dag til landbrug og
der ligger kun få boliger i og i nærheden af projektområdet. Den eksisterende lysforurening i nærområdet er derfor meget begrænset.
Anlægsarbejderne planlægges som udgangspunkt udført i dagtimerne og der forventes derfor ikke at være lys på byggepladsen eller fra entreprenørmaskiner i aften- og nattetimerne. I vinterperioden vil der dog blive arbejdet i dagtimerne. Der
vil derfor kunne forekomme lys i de mørke eftermiddagstimer, men belysningen
fra byggepladsen og anlægsmaskinerne vil kun have en meget lokal påvirkning begrænset til anlægsfasen, og derfor vurderes den samlede påvirkning at være ubetydelig.
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Projektet er designet med tanke på, at området er en Dark Sky Community og vil
igennem alle aspekter af sit design - fra belysningskilder til landskabelige elementer – bestræbe sig på at udsigten til den smukke stjernehimmel bevares. Påvirkningen på lysforholdene i forhold til oplevelsen af nattehimlen i området vurderes
derfor at være af mindre betydning.
Kulturarv
Langs matrikelskel langs den østlige afgrænsning af projektområdet er der registreret et beskyttet sten- og jorddige, der er gennembrudt af Lindegårdsvej. Og i
den nordlige del af projektområdet er der ligeledes registreret et beskyttet stenog jorddige. Ved udvidelse af Lindegårdsvej kan der være behov for at afkorte diget langs det østlige skel, hvilket vurderes at være en mindre påvirkning af det
lange dige. Der skal søges om dispensation herfor.
Kulturarvsarealet Oddermosen og fortidsmindearealet nord for projektområdet indikerer sammen med enkelt fund i området, at der er mulighed for at støde på fortidsminder ved anlægsarbejdet. Det aftales med Museum Sydøstdanmark, om der
forud for anlægsarbejdet skal foretages en arkæologiske forundersøgelse af projektområdet. Museumslovens bestemmelser vedrørende beskyttelse af fund skal
overholdes og påvirkningen af kulturarv og arkæologiske interesser vurderes at
være mindre.
Friluftsliv og turisme
Møn er en af Danmarks førende turistdestinationer. Med Møns Klint som fyrtårn tiltrækker øen hvert år hundrede tusinder af feriegæster. Der er masser af oplevelsestilbud indenfor vild natur, kulturhistorie og aktiv ferie og Møn er udnævnt til
UNESCO Biosfæreområde og Dark Sky område.
Vordingborg Kommune havde ca. 400.000 overnatninger i kommunen i 2019, herudover skønnes det, at Møn hvert år besøges af ca. 400.000 dagsturister.
Anlægsarbejdet vurderes ikke at medføre påvirkning på turisme eller på hverken
organiseret eller uorganiseret friluftsliv.
Flere overnattende gæster på øen fremmer hele øens lokale erhvervsliv herunder
restauranter, butikker, museer, sport og adventureaktiviteter, kunsthåndværk mv.
Dette understøttes af, at restauranten i ferieparken ikke vil have aftenåbent, og at
der etableres gårdbutik/et udsalg med lokale produkter mv. Og ferieparken vil
med sine aktiviteter og offentlig adgang kunne virke som et væsentligt støttepunkt
for friluftslivet i nærområdet, og vil kunne få en samlet positiv effekt på mulighederne for at dyrke friluftsaktiviteter i nærområdet.
Især nærheden til naturoplevelser forventes at være en vigtig del af ferieparkens
attraktionsværdi. Derfor vil etableringen af ferieparken forventeligt forøge cykelog vandreture samt færdslen i naturen og på strande i nærområdet. Der kan etableres en camønopause ved ferieparken og gæsterne vil have rig mulighed for at
opleve dark sky under deres ophold i ferieparken.
Ferieparken etableres som bæredygtigt byggeri i både miljømæssig, økonomisk og
social forstand iht. DGBN-Guld og området udlægges med grønne kiler, hvor beplantningen og plejen heraf vælges ud fra en forudsætning om at fremme biodiversiteten, således at ferieparken vil være i overensstemmelse med Møn Biosfæreområde.
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På grund af det store antal overnattende gæster feriecenteret har plads til, og udformningen af området som understøtter Møn biosfæreområde, Dark Sky, Camønoen og et aktivt friluftsliv vurderes påvirkningen på turisme og friluftsliv at være
positiv.
Menneskers sundhed
Sundhed er mere end fravær af sygdom. At være sund handler om at have det
godt både fysisk, psykisk og socialt. Det handler om at have evnen til at udnytte
sit potentiale og mulighederne for at leve et godt og meningsfuldt liv. Ændring af
rekreative muligheder og støj kan for dette projekt have betydning for menneskers
sundhed.
Ferieparken giver mulighed for rekreative ophold i rolige og naturlige omgivelser
såvel som mange muligheder for oplevelser og et aktivt friluftsliv. Disse muligheder vurderes at have en positiv påvirkning af menneskers sundhed.
Den forventede trafikbelastning som følge af feriecenteret vil medføre, at 40 ekstra boliger bliver støjbelastede, og støjen kan påvirke beboernes sundhed. Risikoen for påvirkningen er størst ved støjbelastning om natten, hvor søvnen kan påvirkes. Trafikken til og fra feriecenteret vil hovedsageligt ske i dagtimerne og være
intens i højsæsonen, hvorfor påvirkningen af sundheden vurderes at være mindre.
Det er ikke muligt at kvantificere påvirkningen på menneskers sundhed forårsaget
af forskellige årsager og således afveje de positive påvirkninger mod de negative
påvirkninger. Afvejes påvirkningen geografisk vil der være risiko for en negativ påvirkning af sundheden lokalt grundet trafikstøj og en positiv påvirkning af sundheden regionalt grundet øget mulighed for et aktivt friluftsliv mv.

1.4 Natur og landskab
Landskab/visuelle forhold
Etableringen af Feriepark Møn Hjelm Bugt vurderes samlet set at have en mindre
påvirkning på landskabets karakter og visuelle forhold. Vurderingen er en samlet
afvejning af landskabets karakter og vigtighed, samt graden af karaktermæssig og
visuel forstyrrelse, som projektet vil påføre de eksisterende forhold.
Projektet indgår i et landskab, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab,
men som på baggrund af Vordingborg Kommunes landskabsanalyse er vurderet
karakteristik og uden særligt karakteristiske landskabstræk, der begrunder et særligt landskabshensyn. Der er således taget udgangspunkt i en vurdering på baggrund af et generelt landskabshensyn.
Projektet er samtidig beliggende inden for kystnærhedszonen, og med orientering
mod Hjelm Bugt, hvilket betyder, at projektets visuelle påvirkning af kystlandskabet er af national interesse. Projektets indpasning i kystlandskabet er derfor vurderet på baggrund af et særligt landskabshensyn.
Projektet vurderes overordnet set at være indpasset i landskabet på en måde, så
det indgår som en del af landskabets eksisterende strukturer og elementer i form
af bevoksning og bebyggelse.
Bebyggelsen er i stor udstrækning tilpasset på en måde, så den i omfang og udtryk i høj grad falder i ét med landskabets naturlige, mørke farver. Her er særligt
bebyggelsens mørke tagflader og de naturprægede facadematerialer med til at
give bebyggelsen et afdæmpet udtryk, ligesom bygningernes højde og udformning
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med spidse tage, har betydning for, at bebyggelsen optræder afdæmpet og højdemæssigt er tilpasset i det øvrige landskabsbillede.
Fra de fleste steder i det omgivende landskab vil eksisterende bevoksning omkring
projektområdet i stor udstrækning være med til at afskærme projektet visuelt. I
takt med at den planlagte beplantning inden for projektområdet når sin fulde
højde, vil projektet i endnu højere grad fremstå visuelt afskærmet fra det omkringliggende landskab. Eksempel på visuel påvirkning af landskabet er vist i Figur
1.1.

Figur 1.1: Eksisterende forhold
(øverst) og visualisering (nederst), der viser projektet set
fra Oddermose (standpunkt
12).
Den røde markering på billedet,
nederst til venstre er en markering af projektet.
Visualisering: NIRAS september
2020/april 2021

Set fra vandsiden syd for området, Hjelm Bugt, fremstår bebyggelsen i højere
grad med en mere åben karakter, uden samme visuelle afskærmning fra eksisterende bevoksninger, se Figur 1.2. Bebyggelsen inden for projektområdet optræder
med en åben placering ud mod kysten, og projektets synlighed fra kysten vurderes således at være større end fra det øvrige landskab. Her har bebyggelsens udtryk i form af udformning, farver og materialer dog stor betydning for, at projektet
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i høj grad indgår i det samlede landskabsbillede, og falder i ét med landskabets
naturlige, mørke farver. Det er ligeledes væsentligt for vurderingen, at bebyggelsen ikke overstiger højden af den eksisterende bevoksning, men at den holder sig
under den horisontale linje, som bevoksningen tegner. Bebyggelsens store udhæng og de indbyggede, afskærmende lameller, er ligeledes med til at kaste
skygge på de store vinduespartier, så refleksion og lys fra vinduerne nedbringes.
Figur 1.2: Eksisterende kyslandskab (øverst) og visualisering af ferieparken (nederst),
set fra Hjelm Bugt, ca. 1 km
syd for projektområdet (Fotostandpunkt 01).
Den røde markering på det lille
billede, nederst til venstre, viser projektets placering.
Dronefoto og visualisering:
NIRAS september 2020/april
2021

Det vurderes, at den landskabelige påvirkning vil være størst i de første par år efter anlæggets etablering, hvorefter den nye bevoksning vil have en størrelse og
karakter, der er med til at styrke helhedskarakteren af landskabet. Samlet set vurderes graden af forstyrrelse derfor at være middel i de første år efter anlæggelsen,
men herefter lav.
På baggrund af disse betragtninger vurderes projektet at have en ubetydelig påvirkning på landskabets karakter, set fra det omkringliggende landskab, men en
mindre påvirkning på kystlandskabet set fra Hjelm Bugt.
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Natur
Der er indenfor projektområdet ikke forekomst af beskyttede naturtyper. I det omkringliggende område findes der flere beskyttede vandhuller og mod vest et større
engområde. De nærmeste beskyttede naturtyper er to vandhuller, som ligger sydvest for projektområdet. Begge vandhuller er ved senest besigtigelse registreret
som næringsrige og domineret af dunhammer, og estimeret til at have en moderat
naturtilstand
Der er ingen forekomst af beskyttede arter i projektområdet, og området vurderes
samtidig ikke at omfatte yngle- og rastesteder for beskyttede eller sjældne arter,
da der udelukkende er tale om dyrkede arealer og smalle isolerede læhegn uden
gamle træer.
Der vil ikke forekomme arealinddragelse af beskyttede naturtyper eller potentielle
levesteder for beskyttede arter, som følge af projektet. Påvirkninger fra støj, støv
og lys vurderes at være så lokalt begrænset, at de nærmeste forekomster af beskyttede arter ikke vil blive påvirket og heller ikke deres levesteder. I anlægsfasen
skal det sikres, at overfladevand fra befæstede arealer inden for projektområdet
ikke afledes til det sydlige beskyttede vandhul, eller øvrige beskyttede naturtyper.
På den måde kan det sikres, at beskyttede natur heller ikke påvirkes indirekte. Påvirkningen på beskyttede naturtyper vurderes således at være ubetydelig.
Overfladevand fra befæstede arealer og tage i ferieparken vil blive håndteret ved
opsamling i nyetablerede bassiner, hvorfra det ledes mod syd til Hjelm Bugt. Det
skal i den videre planlægning sikres, at der ikke ændres ved den nuværende til- og
fraførsel af vand ved det beskyttede vandhul syd for projektområdet. Vandhullet
vurderes derfor heller ikke at blive indirekte påvirket som følge af håndtering af
overfladevand. Forsinkelsesbassiner og nye vandhuller etableres med flade skråninger, så de samtidig kan fungere som nye potentielle levesteder for padder.
UNESCO biosfæreområder er kendetegnet ved unik natur, men er samtidig også
områder, der skal skabe samspil mellem mennesker og natur, samt aktivere lokale
fællesskaber med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Etableringen af feriebyen vurderes at kunne bidrage positivt til visionen om at skabe samspil mellem
mennesker og natur, da projektet kan bidrage aktivt til at formidle og opleve Møns
natur.
På denne baggrund vurderes projektet i driftsfasen at have en positiv effekt på
den lokale natur, da der etableres nye vandhuller og projektet kan være med til at
understøtte biosfæreområde Møn.

1.5 Vand og jord
Jordhåndtering
Projektområdet ligger i landzone og hele arealet anvendes til landbrugsdrift. Landbrugsjorden betragtes som uforurenet og jord kan flyttes frit. Lindegårdsvej, der
passerer gennem området, er offentlig vej og jorden under vejen betragtes som
lettere forurenet.
Bebyggelsen placeres så vidt muligt på områdets naturlige terræn, således at der
kun skal foretages mindre jordarbejder. Da jorden som udgangspunkt er uforurenet kan den flyttes frit. Jord der flyttes fra offentlig vej betragtes dog som lettere
forurenet og skal anmeldes til Vordingborg Kommune. Såfremt der ønskes genindbygget lettere forurenet jord fra veje skal dette afklares med Vordingborg Kommune.
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I anlægsfasen kan der være risiko for, at der sker spild med olieprodukter ved
tankning af entreprenørmaskiner eller spild og lækage fra tanke eller slanger. Risikoen for forurening reduceres ved, at der opstilles spildbakker, og at tanke opstilles i containere. Et spild vil i givet fald have en mindre lokal midlertidig påvirkning
og en hurtig oprensning vil sikre, at miljøet ikke påvirkes.
Det vurderes, at håndteringen af jord ved afgravning, overordnet set, vil have en
ubetydelig påvirkning, idet der primært forventes håndteret uforurenet jord.
Grundvand
Vandforsyning til projektområdet sker fra Råbylille Vandværk. Den nordlige del af
projektområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD),
mens den sydlige del ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Projektområdet ligger uden for indvindingsopland til almene vandværker. Det nærmeste indvindingsopland ligger ca. 500 m nord for projektområdet og hører til Råbylille
Vandværk. Råbylille vandværk har p.t. ikke en stabil drikkevandskvalitet og har
påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten. Vandværket arbejder for en udvidelse af vandindvindingen til vandværket til sikring af drikkevandskvaliteten. Nærmeste øvrige almene vandforsyninger til lokalplanområder er Østmøn Drikkevand
a.m.b.a og Vordingborg Vand A/S.
Generelt vil de overfladenære anlægsarbejder være at betragte som almindelig
jordbearbejdning, og de vil således ikke være en risiko for eller påvirke grundvandsressourcen. Maskiner, materiel, brændstof og kemikalier skal dog opbevares
på arbejdsarealer på fast belægning, for at reducere risikoen for påvirkning af
grundvandet. Påvirkningen af drikkevands- og grundvandsressourcen vurderes at
være ubetydelig i anlægsfasen.
Når feriecenteret er taget i brug, vil der ikke være nogen grundvandstruende aktiviteter, der kan medføre forurening af grundvandet. Feriehusene tilkobles det eksisterende spildevandssystem, og der etableres opsamling og afledning af vand fra
både husene, udendørs brusere og øvrige udendørs badefaciliteter.
Der vil derfor ikke være risiko for nedsivning af forurenede stoffer fra projektområdet, der kan påvirke grundvandsmagasinet. Samlet vurderes det, at projektets påvirkning på private og almene vandforsyningsboringer og grundvandsressourcen i
driftsfasen er ubetydelig. Projektet vil således ikke forringe den aktuelle tilstand
af de eksisterende grundvandsforekomster og drikkevandsanlæg. Der vil fortsat
kunne ske nedsivning i området, som ikke vil påvirke de fastlagte miljømål for de
målsatte grundvandsforekomster i Vandområdeplanerne.
Overfladevand
Hjelm Bugt udgøres af vandområde nr. 44 Hjelm Bugt i vandområdedistrikt Sjælland og hovedopland 2.5 Smålandsfarvandet, og er et område med varierende lavere saltholdighed og lille tidevandsforskel. Den samlede økologiske tilstand for
vandområdet er vurderet til at være moderat og den kemiske tilstand er ikke god,
og der er intet indsatsbehov for reduktion af kvælstof.
I anlægsfasen vil det blive sikret, at der ikke sker sedimentspild til hverken grøft
eller bugt, når der etableres udløb fra regnvandsbassinerne. Og dermed vurderes
anlægsarbejdet ikke at medføre påvirkning på vandkvaliteten.
Projektområdet rummer flere større naturlige lavninger med mulighed for at etablere våde regnvandsbassiner, som kan tilbageholde og sikre en rensning af
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regnvandet inden udledning. Grundet et naturligt terrænfald kan bassinerne kobles
sammen, så vandet kan udledes via eksisterende grøft eller ved at etablere et ny
åben eller rørlagt (evt. kombineret) kanal/grøft igennem arealet sydøst for projektområdet. Bassinstørrelsen er afhængig af hvor stor en udledning, der kan tillades til Hjelm Bugt, om det både er tagvand og vejvand, der skal ledes til bassin,
og hvilket regn-scenarie der anvendes. Beregninger viser, at det er muligt at etablere tilstrækkeligt rense-volumen for overfladevandet.
Potentiel påvirkning af den økologiske tilstand er knyttet til indholdet af tilgængelige næringsstoffer i overfladevandet. Ved projektet udtages arealet fra landbrugsdrift og den samlede udledning af kvælstof, via naturlig afstrømning til bugten,
reduceres. Indholdet af kvælstof fra overfladevandet vil være betydeligt mindre
end den mængde, der reduceres ved at tage arealet ud af landbrugsdrift. For fosfor er det en smule anderledes, da den naturlige afstrømning fra landbrugsjord er
relativ lille og en befæstelse af landbrugsareal derfor naturligt kan lede til en merudledning af fosfor. Dette skyldes, at fosfor afsættes på overflader fra fx vegetation og derved opsamles og overføres til regnvandsbassinerne. Våde regnvandsbassiner fjerner dog fosfor relativt effektivt. Derfor vurderes udledningen af næringsstoffer til vandområde nr. 44 Hjelm Bugt ikke at forringe den økologiske tilstand eller forhindre målopfyldelse.
Potentiel påvirkning af den kemiske tilstand er knyttet til overfladevandets indhold
af uønskede miljøforurenende. I boligområder stammer disse primært fra luften og
biler, der kører og parkerer i området, samt afsmitning fra overflader som tage,
tagrender og nedløbsrør. Byggeriet vil være grønt og bæredygtigt og tagene forventes etableret som trætage. Hvis ikke trætage og andre konstruktioner udarbejdes med materialer, der afgiver miljøforurenende stoffer, vurderes indholdet af
disse stoffer i regnvandet at være meget begrænset. Selv om regnvandsbassiner
med våde forbassiner ikke fjerner alle uønskede stoffer fra overfladevandet, er
indholdet reduceret så meget, at det sammen med andet tilført vand til vandområderne ikke medfører en overskridelse af miljøkvalitetskravene i recipienterne. Den
kemiske tilstand i Hjelm Bugt (vandområde nr. 44) er vurderet ikke god på baggrund af for høje værdier af kviksølv og BDE. Evt. forekomster af disse stoffer vil
udfældes i de våde regnvandsbassiner og den resterende mængde miljøfremmede
forurenende stoffer, der sammen med overfladevandet vil blive udledt til vandområdet vurderes ikke at være betydelig i forhold til den kemiske tilstand i vandområde nr. 44 Hjelm Bugt. Udledningen vurderes derved ikke at forringe den kemiske
tilstand eller forhindre målopfyldelsen.
Natura 2000
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr.
208 Bøchers Grund, som er et havområde i Hjelm Bugt på Møns sydkyst. Området
omfatter habitatområde H208 og udpegningsgrundlaget er stenrev (1170 rev), der
dækker det meste af området. Området ligger ca. 1,5 km sydvest for projektområdet.
Området er specielt udpeget for at beskytte naturtypen rev, og den overordnede
målsætning for området er derfor, at der sikres god – høj naturtilstand for revet
samt gode livsbetingelser for naturtyper og arter omkring revet. Den konkrete
målsætning for området er, at naturtypen på sigt skal opnå gunstig bevaringsstatus.
Indenfor projektområdet er der ingen tidligere registreringer af bilag IV-arter
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og området vurderes heller ikke at rumme potentielle levesteder for nogen af arterne. I det omkringliggende område er der registreringer af bilag IV-arterne stor
vandsalamander, grønbroget tudse, springfrø og markfirben. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer flere arter af flagermus i området.
I anlægsfasen vurderes projektet grundet afstanden ikke at medføre væsentlig påvirkning på arter eller habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura
2000-område nr. 208 og områdets eller øvrige Natura 2000-områders integritet.
Og den økologiske funktionalitet vurderes opretholdt for bilag IV-arter i
lokalområdet. Ved eventuel fældning af store træer eller nedrivning af bygninger
skal der ske en besigtigelse af disse for at sikre, at potentielle levesteder for flagermus ikke påvirkes.
I driftsfasen er den eneste potentielle påvirkning af Natura 2000-område nr. 208
Bøchers Grund afledning af overfladevand fra nye befæstede arealer til Hjelm
Bugt. Da der etableres tilstækkelig vådbassiner indenfor projektområdet, vurderes
det at udledningen af overfladevand fra ferieparken til Hjelm Bugt ikke vil medføre
forringelse af den økologiske eller kemiske tilstand af vandområde nr. 44 Hjelm
Bugt eller være til hinder for målopfyldelse. Afvandingens potentielle påvirkning på
Natura 2000-område nr. 208 er knyttet til vandkvaliteten i Hjelm Bugt. Afvandingen af overfladevand fra projektområdet vurderes ikke at medføre væsentlig
påvirkning på vandkvaliteten i bugten, hvorfor det ikke vurderes at medføre
væsentlig påvirkning på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura
2000-område nr. 208 og områdets eller øvrige Natura 2000-områders integritet.
Kumulative effekter
Etablering af et feriehotel/-center på Stege Sukkerfabrik kan medføre kumulativ
effekt i forhold til trafik. Trafikken til og fra Sukkerfabrikkens faciliteter forventes
på sigt at fordele sig ligelig i nordlig og sydvestlig retning. Således forventes halvdelen af den trafik, som genereres af Sukkerfabrikken at blive afviklet via Kostervej og Dronning Alexandrines Bro til Sjælland, og halvdelen via Grønsundvej og
Bogø til E47. Der forventes således at være en mindre kumulativ effekt for trafikken på adgangsruten til Feriepark Møn Hjelm Bugt; de vestlige delstrækninger af
Kostervej og Grønsundvej. De to projekter kan medføre en trafikal kumulativ effekt lokalt omkring attraktioner mv på Møn, der dog til dels vil modsvares af, at
endagsturister konverteres til overnattende turister.
Sammen vil feriehotellet og ferieparken skabe flere arbejdspladser i turisterhvervet ved den daglige drift, og flere overnattende gæster på øen vil i højere grad
fremme hele øens lokale erhvervsliv herunder restauranter, butikker, museer,
sport og adventureaktiviteter, kunsthåndværk mv.
Flere besøgende og længere ophold vil samlet give større udnyttelse af og mulighed for flere friluftsaktiviteter og flere besøgende til turistattraktionerne , hvilket
er en positiv påvirkning, men kan også give et større pres på stande, natur, oplevelser og turistattraktioner, hvilket kan være en negativ påvirkning. Overordnet
vurderes de to projekter at medføre en positiv kumulativ effekt på friluftsliv og turisme.

1.6 Afværgeforanstaltninger
Af hensyn til trafikafviklingen på adgangsruten anbefales at reducere hastighedsgrænsen på Rødkildevej og Søndersognsvej og øge vejbreden på Lindegårdsvej.
For Steffensvej og Tjørnemarksvej anbefales tydelig skiltning af ruten til ferieparken. Hvis det viser sig, at skiltningen ikke har den tilstrækkelige effekt, bør det

15

Sticam ApS

14. september 2021

www.niras.dk

overvejes at etablere fartdæmpende fysiske foranstaltninger på denne, alternativt
helt at lukke vejen.
For de øvrige fagemner er der ikke vurderet behov for afværge foranstaltninger ud
over de tiltag, som er indarbejdet i projektet.

1.7 Overvågning
Såfremt der bliver behov for fældning af træer eller nedrivning af bygninger i forbindelse med projektet skal træer og/eller bygninger forudgående besigtiges for at
afvise påvirkning af flagermus. Hvis det ikke kan afvises, at træer og/eller bygninger udgør et potentielt levested for flagermus, må fældning/nedrivning kun foregå
i september ogoktober, hvor flagermus hverken yngler eller er i vinterdvale.
Der er ikke vurderet behov for øvrig overvågning.
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2 Indledning
Der har gennem flere år været mulighed for placering af en ny feriepark ved Hjelm
Bugt. Allerede i 2005 blev det vurderet, at kyststrækningen kan bære en feriepark.

Figur 2.1: Oversigtskort med
placering af Feriepark Møn
Hjelm Bugt (rød prik).
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort

Projektet forventes at kunne bidrage betydeligt til Vordingborg Kommunes vision
om at øge overnatningskapaciteten på Møn og hermed også turismeomsætningen.
Projektets formål er at etablere en ny feriedestination, der kan tiltrække besøgende fra ind- og udlandet til Møn, samt styrke kvaliteten i turismeproduktet, indenfor dansk kyst- og naturturisme, under hensyntagen til den lokale natur, kultur
og landskabet.
Projektet bliver det første feriecenter, der lever op til DGNB-Guld standarden, som
dermed også arbejder med flere af FNs Verdensmål indenfor bæredygtighed og
hermed i tråd med kommunens bæredygtige turismestrategi.
Med Møns Klint som international turistattraktion kombineret med den kommende
faste Femern-forbindelse vil Feriepark Møn Hjelm Bugt kunne bidrage betragteligt
til udviklingen af Sydøstdanmarks fremtidige turisme samt agere et væsentligt element i den positive udvikling.
Parken tænkes at kunne indskrive sig i det kuperede terræn samt indpasses i den
lokale natur og landskab samt eksisterende initiativer som Camønoen og Dark
Sky.

2.1 Miljøvurderingsloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020), herefter benævnt miljøvurderingsloven,
har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved gennemførelse af
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projekter med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, ved at udføre miljøvurdering af projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Jf. miljøvurderingsloven skal miljøbegrebet fortolkes i dets brede forstand.
Feriepark Møn Hjelm Bugt er omfattet af punkt 12 c) ”Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde” i bilag 2 til miljøvurderingsloven. Cliffs of Denmark har jf. miljøvurderingslovens §18, stk. 2 ansøgt
om frivillig miljøvurdering.
I perioden 15. – 29. september 2020 afholdt Vordingborg Kommune den første offentlighedsfase om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten.
I denne fase fik alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer til indholdet i miljøkonsekvensrapporten. I idéfasen blev der fremlagt et forslag til afgrænsning af miljøvurderingen, som borgere og myndigheder kunne forholde sig til.
De indsendte ideer og forslag indgår i udarbejdelse af et forslag til lokalplan og
nærværende miljøkonsekvensrapport.
Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene beskrevet i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7. Vordingborg Kommune vurderer,
at forslag til lokalplan er obligatorisk miljøvurderingspligtig jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, idet planen udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter,
som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, som beskrevet ovenfor. Der skal
derfor også i tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdes en miljørapport, som beskriver planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. På mange måder
minder processerne om hinanden, men der er også forskelle. Nærværende rapport
opfylder begge regelsæt i miljøvurderingsloven.
Afgrænsningen fastlægger, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal
fremgå i miljøkonsekvensrapporten. Miljøvurderingerne foretages af aktiviteter i
såvel anlægs- som driftsfase i det omfang en opdeling er relevant. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning
på miljøet. Ved miljøet forstås her mennesker og samfund, natur og landskab
samt vand og jord. Vurderingerne foretages op mod referencescenariet.
Forslag til lokalplan sendes herefter til politisk behandling, hvor miljøkonsekvensrapporten vedlægges som bilag.
Efter en offentlig høring af planerne træffer Vordingborg Kommune afgørelse om
plangrundlaget og meddeler tilladelse med eventuelle vilkår til projektet med henblik på at varetage særlige miljøhensyn.

2.2 Læsevejledning
Miljøkonsekvensrapporten starter med et ikke-teknisk resume (kapitel 1), hvor
miljøkonsekvensvurderingens vigtigste konklusioner gennemgås.
Kapitel 2 er rapportens indledning og omfatter blandt andet afsnit 2.3, hvori der er
foretaget en overordnet gennemgang af anden lovgivning. Den enkelte lovgivning
beskrives i detaljer i de enkelte kapitler for miljøvurdering. Afsnit 2.4 redegør for
den anvendte metode til vurdering af miljøforhold.
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Kapitel 3 beskriver projektets anlægs- og driftsfase. Kapitel 4 indeholder en redegørelse for alternativer.
De miljøforhold, der potentielt kan have væsentlig påvirkning af mennesker og
samfund er beskrevet og miljøkonsekvensvurderet i kapitel 5.
De miljøforhold, der potentielt kan have væsentlig påvirkning af natur og landskab
er beskrevet og miljøkonsekvensvurderet i kapitel 6.
De miljøforhold, der potentielt kan have væsentlig påvirkning af vand og jord er
beskrevet og miljøkonsekvensvurderet i kapitel 7.
I kapitel 8 beskrives og vurderes eventuelle kumulative effekter med øvrige planlagte anlægsprojekter i og i nærheden af projektområdet. I kapitel 9 opsummeres
hvilke afværgeforanstaltninger, som forventes at blive etableret og iværksat. Kapitel 10 indeholder en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved projektets gennemførelse.
Endelig redegøres i kapitel 11 for eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingerne af miljøpåvirkningerne fra projektet. I kapitel 12 er referencer indsat.

2.3 Anden lovgivning
Følgende anden lovgivning er relevant for miljøvurderingen i indeværende miljøkonsekvensrapport:
•
•

Miljømålsloven (LBK nr. 119 af 26. januar 2017)
Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planloven (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020)
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 240 af 13. marts 2019)
Vandforsyningsloven (LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020)
Jordforureningsloven (LBK nr. 282 af 23. marts 2017)
Museumsloven (LBK nr. 358 af 8. april 2014)
Vejloven (LOV nr. 1520 af 27. december 2014)
Færdselsloven (LBK. nr. 1324 af 21. november 2018)
Vandplanlægningsloven (LBK nr. 126 af 26. januar 2017)
Artsfredningsbekendtgørelsen (BEK. nr. 1466 af 6. januar 2018)
Habitatbekendtgørelsen (BEK. nr. 1595 af 6. december 2018)

•

I hvert af de enkelte kapitler i nærværende miljøkonsekvensrapport er en detaljeret gennemgang af projektets forhold til den relevante lovgivning for den givne
miljøparameter.

2.4 Miljøvurderingsmetode
Vurderingerne af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere signifikante effekter, som har en stor sandsynlighed for at ske. Vurderingerne fokuserer
på de miljøpåvirkninger, der identificeres som væsentligste effekter, og mindre på
miljøpåvirkninger, som vurderes ikke at være væsentlige. En påvirkning kan være
enten positiv eller negativ.
Metoden tager udgangspunkt i kriterierne i EU's såkaldte VVM-direktiv (EU, 2011),
som er implementeret i dansk lovgivning i blandt andet miljøvurderingsloven.
Vurderingsmetoden har til formål dels at sikre, at vurderingerne af projektets påvirkninger på omgivelserne baseres på specifikke termer og dels at øge
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gennemsigtigheden af de udførte miljøvurderinger. Formålet er desuden at foreslå
mulige afværgeforanstaltninger og at opgøre de resterende miljøpåvirkninger som
grundlag for myndighedens vedtagelse eller afslag til et givent projekt.
Den her beskrevne metode kan ikke stå alene, idet den ikke kan forudsige det eksakte omfang af en miljøpåvirkning eller -ændring i alle situationer, og må således
suppleres med faglig viden og projektspecifikke vurderinger.

2.4.1

Vurdering af påvirkning
I nærværende miljøkonsekvensrapport anvendes en række begreber og vurderinger om miljøpåvirkningernes væsentlighed. Vurderingerne foretages ved at kombinere viden om projektets påvirkninger med vigtigheden for en given receptor/recipient. Påvirkningsgraden af en aktivitet bestemmes til at være omfattende, moderat, mindre, ubetydelig eller neutral (Tabel 2.1). En påvirkning kan også være positiv.

Tabel 2.1: Oversigt over påvirkningsgrad, eksempel på
effekter og afværgeforanstaltninger.

Påvirkningsgrad

Eksempler på effekter

Afværgeforanstaltninger

Omfattende påvirkning

Der forekommer påvirkninger, som har et stort
omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt
forekommende eller
sandsynlige, og der vil
være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang.

Påvirkning der anses for
så alvorlig, at man bør
overveje at ændre projektet eller gennemføre
afværgeforanstaltninger
for at mindske denne
påvirkning.

Moderat påvirkning

Der forekommer påvirkninger, som enten har et
relativt stort omfang eller langvarig karakter (fx
i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give
visse irreversible, men
helt lokale skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer.

Påvirkning af en grad,
hvor afværgeforanstaltninger overvejes.

Mindre påvirkning

Der forekommer påvirkninger, som kan have et
vist omfang eller kompleksitet, en vis varighed
ud over helt kortvarige
effekter, og som har en
vis sandsynlighed for at
indtræde, men med stor
sandsynlighed ikke medfører irreversible skader.

Påvirkning af en grad,
hvor det er usandsynligt,
at afværgeforanstaltninger er nødvendige.
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Ubetydelig påvirkning og
ingen påvirkning

Der forekommer små
påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt
og helt uden irreversible
effekter. Eller der forekommer ingen påvirkning i forhold til referencescenariet.

www.niras.dk

Påvirkninger der anses
for så små, at de ikke er
relevante at tage højde
for ved implementering
af projektet.

For at bestemme påvirkningsgraden kan anvendes erfaringer, eksisterende viden,
modellering og sund fornuft. Vurderingerne af projektet er baseret på ovennævnte, men udbygget med principperne i en metode, der kombinerer faktorer for
forskellige kriterier, som sættes op i en matrix, der på den måde leder frem til en
påvirkningsgrad.
I metoden indgår kriterier for:
−
−
−
−

Grad af forstyrrelse
Vigtighed
Sandsynlighed
Varighed

Graden af forstyrrelse bestemmes til at være høj, middel eller lav i forhold til, hvor
stor en ændring projektet vil medføre på de forskellige miljøparametre i forhold til
den nuværende situation eller referencescenariet. I vurderingerne indgår påvirkningens geografiske udstrækning, men ikke de øvrige parametre i vurderingsmetoden; vigtighed, sandsynlighed og varighed.
Vigtigheden af en påvirkning vurderes i forhold til, om den omfatter internationale
interesser (fx grænseoverskridende aktiviteter, nationale eller regionale interesser,
lokale interesser, eller hvorvidt den er ubetydelig/ikke vigtig).
Sandsynligheden for at en påvirkning opstår, vurderes høj for alle de påvirkninger,
som med sikkerhed vil forekomme (>75 %); middel for påvirkninger, der forekommer i bestemte situationer, fx vejrforhold (25-75 %); lav ved påvirkninger,
hvor sandsynlighed for at forekomme er mindre end < 25 %.
Varighed af påvirkningen bestemmes som en permanent påvirkning, hvis denne
varer mere end 5 år eller omfatter irreversible påvirkninger; som midlertidig påvirkning, hvis påvirkningen varer 1-5 år og som kortvarig påvirkning, når den varer mindre end et år.
Ved at kombinere disse fire faktorer nås frem til påvirkningsgraden.
Vurderingerne er udført på baggrund af de afværgeforanstaltninger, der er indarbejdet i projektet. Hvis vurderingen resulterer i en påvirkningsgrad, der er omfattende (eller moderat) se Tabel 2.1, er der foreslået yderligere afværgeforanstaltninger til reduktion af påvirkningen.
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et skøn af den sandsynlige påvirkningsgrad, og at metoden aldrig kan stå alene. Det er ikke muligt at etablere en
metode, hvor påvirkningsgraden altid kan forudsiges, når metoden skal dække
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miljøvurderinger indenfor alle relevante emner. Metoden kan ikke erstatte de faglige og projektspecifikke vurderinger, og derfor er miljøkonsekvensvurderingerne
foretaget på baggrund af faglig indsigt og med en fyldestgørende argumentation.
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3 Projektbeskrivelse
3.1 Feriepark
Projektområdet er beliggende omkring Lindegård på det sydlige Møn ud mod
Hjelm Bugt og omfatter del af matrikel 1a,1b og 7000c, Hovedgårdsjorderne,
Keldby, 12e Tåstrup By, Keldby og 10, Svensmarke, Stege Jorder, og udgør et
samlet areal på ca. 20,18 ha.

Figur 3.1: Projektområde for
Feriepark Møn Hjelm Bugt
(grøn markering).
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort

Når ferieparken står endelig færdig, er det tiltænkt at den består af 200 ferieboliger, svarende til en bebyggelse på 34.00 m2 og en bebyggelsesprocent på ca. 20.
Funktionen af ferieparken tager udgangspunkt i et receptions- og fællesområde,
hvor nøgleudlevering og registrering kan ske. Gæsterne kan herefter køre til deres
feriehus med mindre de på forhånd har fået oplyst en nøglekode. Gæsterne kan i
det daglige benytte sig af restaurantfaciliteterne og swimmingpoolen, som ligger i
forbindelse med reception og fællesområdet. I forbindelse med centerbygningen
kan der desuden etableres en butik med karakter af ’gårdbutik’, hvor lokale produkter fra Møn sælges.
Ferieparken vil blive kendetegnet ved en høj andel af grønne områder. Det er et
område hvor alle boliger er i nær kontakt med naturen, og der er lagt ligeså stor
vægt på gode uderum som på gode inderum.
Landskabet udformes omkring nogle lysåbne, grønne kiler, der strækkes sig ned
mod kysten og som bebyggelsen med ferieboliger orienteres ud imod, se Figur
3.2. Ferieboligerne samles i klynger og bånd i fællesskaber mellem de lysåbne,
grønne kiler og etableres i områder med tættere beplantning, der sammen med
mindre veje, som vejbetjener ferieboligerne, løber i bånd mellem bygningerne –
væk fra de lysåbne, grønne kiler, således at boligerne ligger i tætte, grønne bånd
ud mod åbent landskab.
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Figur 3.2: Bebyggelsesplan. Receptionsområde er angivet med
blå ring.
Illustration: Consept Aps/Niras

Receptionsområdet placeres syd for Lindegårdsvej og centralt i området. Vejene er
derefter disponeret således, at man via et enkelt infrastrukturelt system kan køre
fra receptionen til feriehuset og derefter parkere sin bil på decentrale parkeringspladser fælles for klyngerne.
Ambitionen fra Cliffs of Denmark er, at ferieparken skal kunne certificeres med
den høje certificering, DGNB-guld. Kriterierne i DGNB er fastlagt af den tyske organisation, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – men er tilpasset danske forhold.
Bæredygtigt byggeri certificeret efter den internationalt anerkendte DGNB-standard er betegnelsen for byggeri, der lever op til FN’s kriterier for bæredygtighed, i
både miljømæssig, økonomisk og social forstand.
I Danmark er det organisationen Green Building Council Denmark, der står for certificeringen. Generelt bidrager DGNB til et bæredygtigt byggeri ved at skabe mere
værdi, fremtidssikre byggeriet, minimere ressourcespild og på den måde sikre et
byggeri med høj livskvalitet.

3.1.1

Bebyggelse
Ferieparkens centerbygninger med administration, fællesfaciliteter, restaurant mv.
etableres ved det eksisterende gårdanlæg på Lindegårdsvej og må opføres i op til
2 etager med en højde på maksimalt 8,5 m.
Ferieboligerne organiseres i klynger og bånd omkring grønne kiler og fællesveje,
og placeres således, at alle ferieboligerne er orienteret ud mod områdets lysåbne,
grønne kiler. Bygningerne opføres som en blanding af sammenbyggede og enkeltstående, tætliggende ferieboliger i én til to etager.
Området forventes udbygget med ferieboliger i varierende indretning og størrelser
fra ca. 60 – 240 m², således at der er variationer der passer til forskellige
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besøgendes behov, se Tabel 3.1 . En stor del af boligerne indrettes dog til flere
familier.
Tabel 3.1: Oversigt over størrelse og antal sengepladser
for de forskellige tyoer af ferieboliger.

Type

Størrelse

Antal

Sengepladser
pr. feriehus

Sengepladser
i alt

m2

Stk.

Stk.

Stk.

1

66

24

4

96

2

144

53

8

424

3

180

18

13

234

4

250

59

18

1062

5

147

23

10

230

6

147

23

12

276

I alt

2.322

Boligerne tænkes opført i træ hele vejen igennem – både udvendig og indvendig –
med isolering og konstruktioner i træ. Facader og tage kan fremstå i træets naturlige farve eller sortmalet og skal af hensyn til omgivelserne være matte eller antirefleksbehandles.
For at understøtte Dark Sky på Møn anvendes udhæng på bygningerne i forbindelse med større vinduespartier, ligesom der stedvis anvendes lameller til afskærmning. Der vil ikke blive etableret ovenlysvinduer.

Figur 3.3: Skitser af to af boligtyperne
Illustration: Consept Aps

Det er hensigten så vidt muligt at placere bebyggelsen på det naturlige terræn,
hvormed terrænbearbejdning minimeres. Det tilstræbes at skabe et fundament til
bebyggelsen, der giver bygningerne et let udseende, i form af punktfundamenter
med pæle afhængig af terrænet.
I tilknytning til den enkelte feriebolig etableres en terrasse og for ferieboliger i to
etager etableres tillige en altan.
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Tekniske installationer som udsugning fra ventilationsanlæg, køleanlæg, varmepumper mv. integreres i bebyggelsen eller inddækkes bag beplantning eller konstruktion.
Adgangen til ferieparken vil ske via Lindegårdsvej, der går igennem ferieparkens
område. Indenfor feriecenterets område udvides Lindegårdsvej til en samlet
bredde på 8,5 m svarende til en kørebanebredde på 6,5 m.

3.1.2

Veje og stier
Fra Lindegårdsvej etableres en række boligveje, der vil være adgangsgivende til
ferieboligerne. Boligvejene organiseres så de overordnede veje primært løber
langs lokalplanområdets kant, og herfra går et netværk af blinde veje, hvor ferieboligerne ligger i klynger omkring, og vejene afsluttes med vendepladser. Vejene
udlægges med en samlet bredde på 8 m svarende til en kørebanebredde på 6 m.
Stier anlægges i de grønne kiler og lommer og skaber forbindelser for fodgængere
til receptionsområdet og til områdets natur og med mulighed for videreførelse
gennem et eventuelt nyt eng og aktivitetslandskab syd for feriecenteret
(Vordingborg Kommune, 2019b) frem til kyst og strand. Stierne giver offentlig adgang til ferieparken og kan fx anvendes af naboer og vandrere, der i forbindelse
med Camønoen lægger vejen forbi området.
Boligveje, parkeringspladser og stier anlægges i materialer, der understøtter områdets naturpræg og karakter som feriepark i form af grus, stenmel, græs, græsarmering og træ mv.

Figur 3.4: Eksempler på materialer for stier.
Fotos: Niras

3.1.3

Ubebyggede arealer
Hovedkarakteristikken i området er bygningernes samspil med naturen, herunder
en række grønne kiler, som strækker sig op gennem området. Kilerne er formet ud
fra det eksisterende landskab, så de grønne kiler følger områdets naturlige lavninger, hvormed lavningerne kan udnyttes til regnvandshåndtering. Kilerne vil fortrinsvis bestå af græsarealer med en lav plejeværdi, således at kilerne fremstår
som enge og overdrev. Kilerne vil skabe forbindelser mod syd og mod kysten via
et eventuelt nyt eng- og aktivitetslandskab (Vordingborg Kommune, 2019b).
Landskabet i ferieparken bygger videre på konceptet for eng- og aktivitetslandskabet med åbne, grønne kiler med eng bevoksning og varierende bånd af anden beplantning såsom blomster, buske og træer, der er karakter- og rumgivende, således at landskabet kan opfattes som en helhed, helt ned til kysten.
Lokalt kan kilerne indrettes med områder til leg, ophold og fællesaktivitet såsom
bålplads og klippede arealer til boldbaner.
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Der plantes buske og træer som afskærmende beplantning mod åbne marker,
langs veje og omkring ferieboligerne. Beplantningen vil dels fungere som en buffer
mellem private og offentlige arealer og dels være et rumskabende karakterelement i landskabet. Træerne medvirker desuden til at afskærme mod belysning fra
boligerne, så Møns Dark Sky bevares.

Figur 3.5: Princip for beplantningen, der er tættere og højere tæt ved ferieboligerne og
vejene, mellem boligerne.
Illustration: Consept Aps

3.1.4

Tekniske anlæg

Ferieboligerne varmeforsynes med decentrale varmepumper.
Elforsyningen sker som kabelnet og leveres af SEAS NVE. Dog forventes der etableret solceller på taget af centerbygningen. Der forventes et årligt forbrug af el på
2.500 MWh.
Affaldshåndteringen vil ske i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen og de
i Vordingborg Kommune gældende regulativer.
Regnvand fra tage vil blive anvendt til toiletskyl. Herved reduceres forbruget af
drikkevand med ca. 40%. Der forventes et årligt forbrug af vand på ca. 30.000
m3. Vandforsyning vil ske fra Råbylille Vandværk, som har meddelt, at de vil sørge
for den tilstrækkelige kapacitet.
Ferieparken er i spildevandsplan 2021-2032 blevet udlagt som kloakopland sammen med Oddermose Strand sommerhusområde og ”De søndre byer”. Al husspildevand (afløb fra vaske, bade, toiletter, vaske- og opvaskemaskiner samt udendørs brusere) skal ledes til kloak, der tilsluttes Vordingborg Forsyning.
Der etableres lokal afledning af regnvand (LAR) i området. Områdets naturlige lavninger beliggende i de grønne kiler vil blive anvendt til håndtering af regnvand. Fra
regnvandsbassinerne ledes vandet via grøft eller rør mod syd til Hjelm Bugt. Dette
vil kræve en udledningstilladelse.
Søer og regnvandsbassiner udformes med flade skråninger på siderne for at understøtte det naturlige plante og dyreliv.

3.2 Anlægsfase
Anlæg af ferieparken forventes påbegyndt 1. oktober 2022 og pågår frem til indvielse 1. april 2025 jf. tidsplan i Figur 3.6. Anlægsfasen kan opdeles i tre faser: byggemodning inkl. terrænregulering, opførelse af ferieboliger og beplantning og indretning.
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Figur 3.6: Forventet tidsplan for
anlæg af ferieparken.

Ved byggemodning anlægges veje og der udlægges vand- og kloakrør samt ledninger mv. Der vil ske terrænregulering for etablering af regnvandsbassiner og opfyldning af mindre lavt liggende områder for etablering af feriehuse. Til dette arbejde anvendes enkelte entreprenørmaskiner som gravemaskine og dozer, og der
vil være tilkørsel af materialer på 1-2 lastbiler pr. dag.
For opførelse af ferieboliger nedgraves punktfundamenter, hvorefter elementer til
ferieboligerne opsættes og monteres. Elementerne til ferieboligerne forventes produceret udenfor Danmarks grænser og indskibes i Klintholm Havn, hvorfra de
transporteres på større lastbiler. På de dage, hvor der tilkøres elementer, kan der
forventes op til 6 transporter pr. dag.
Ved beplantning anvendes enkelte entreprenørmaskiner og der vil være tilkørsel af
materialer på enkelte lastbiler pr. dag.
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4 Alternativer
Miljøkonsekvensrapporten skal, udover en præsentation af selve projektet, også
beskrive rimelige alternativer til projektet, som bygherre har undersøgt. Muligheden for etablering af en feriepark ved Hjelm Bugt blev indført i planlægningen gennem Regionplan 2005, og er siden videreført i kommuneplanen. Der har således
ikke været overvejet alternative placeringer af ferieparken.
Referencescenariet udgør den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Referencescenariet anvendes som sammenligningsgrundlag for miljøvurderingen, således
at det er ændringer i forhold til referencescenariet, der vurderes i miljøkonsekvensrapporten.
For de miljømæssige forhold er referencescenariet lig med de eksisterende forhold,
der er beskrevet for hver miljøparameter, bortset fra trafik hvor trafikken fremskrives til forventet ibrugtagning i 2024.
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5 Mennesker og samfund
5.1 Planforhold
Planlægning for en feriepark ved Hjelm Bugt på Møn er i overensstemmelse med
kommuneplan 2018, hvor et konkret område er udlagt til feriecenter. Området
blev oprindeligt udlagt i Regionplan 2005, og blev overført til den nye Vordingborg
Kommunes kommuneplan 2009 og er videreført i efterfølgende kommuneplaner –
senest i den gældende kommuneplan 2018.
Ferieparken ved Hjelm Bugt fremgår af retningslinje 23.6: ”Der er mulighed for
placering af et større hotel/feriehotel ved Hjelm Bugt. Konkret placering ved Hjelm
Bugt er vist i ramme R15.11” (Vordingborg Kommune, 2018b).
Et feriecenter er en samlet enhed, hvor der er tilknyttet fritliggende hytter. Hytterne er placeret i en samlet opstilling, eventuelt i klynger og med en afstand på
maksimalt 5-6 m mellem de enkelte huse eller hytter. Gæsterne modtages i en
form for reception fx en form for nøgleudlevering og der er mulighed for servering
af et af dagens hovedmåltider i særskilte serveringslokaler. Kommuneplanen fastsætter ikke antallet af enheder. Det skal ske i forbindelse med lokalplanlægningen
for et konkret projekt.
Etablering af en feriepark er endvidere i tråd med kommunalbestyrelsens Turismestrategi og -handleplan fra 2019, hvoraf det fremgår, at der ønskes en udvidelse
af overnatningskapaciteten ved etablering af et eller flere nye feriecentre og eller
hotel, og at udviklingen skal ske i samarbejde med de udførende aktører .
Projektområdet er beliggende omkring Lindegård på det sydlige Møn ud mod
Hjelm Bugt og omfatter del af matrikel 1a,1b og 7000c, Hovedgårdsjorderne,
Keldby, 12e Tåstrup By, Keldby og 10, Svensmarke, Stege Jorder, og udgør et
samlet areal på ca. 20,18 ha. Området er beliggende i landzonen.
Etablering af en feriepark forudsætter lokalplan. Lokalplanen gives som en bonus
lokalplan, dvs. en lokalplan, der også har bonusvirkning for landzonereglerne. Det
kræver, at bestemmelserne om placering og omfang af bebyggelse opfylder kravene til en landzonetilladelse, som der ellers ville skulle meddeles efter lokalplanens vedtagelse. Dette er normal procedure i landzone.
Ferieparken placeres indenfor kystnærhedszonen. I planloven
(Erhvervsministeriet, 2020) er der fastsat særlige regler for planlægning af kystnærhedszonen, som er en ca. 3 km bred planlægningszone langs kysten, der skal
sikre, at de åbne kyster fortsat er en væsentlig natur- og landskabsressource. Der
er redegjort for ferieparkens indpasning i kystnærhedszonen i kapitel 6.
Området for ferieparken grænser op til strandbeskyttelseslinjen, men ligger i sin
helhed uden for. Strandbeskyttelseslinjen er jf. naturbeskyttelseslovens §15 udlagt
ca. 300 m fra kysten og har til formål at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2019c).
Ferieparken placeres inden for områder med landskabelig værdi, der jf. kommuneplanen udgør de bevaringsværdige landskaber i Vordingborg Kommune
(Vordingborg Kommune, 2018b). Inden for områder med landskabelig værdi skal
de landskabelige værdier sikres ved at anlæg etableres eller indgreb foretages
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således, at der ikke sker forringelse af områdernes landskabelige værdier. Påvirkningen af de landskabelige værdier er beskrevet og vurderet i kapitel 6.
Landskabsplan for Eng- og aktivitetslandskab Syd for Lindegård (Vordingborg
Kommune, 2019b) beskriver en vision for at udlægge arealet syd for ferieparken
og ned til kystlinjen til et eng- og aktivitetslandskab.
Ifølge landskabsplanen kan arealet udlægges med samme strukturer som de små
marklodder mod vest, således at der kan skabes naturlige nord-sydgående forbindelser/korridorer fra ferieparken mod stranden med åbne , grønne kiler med eng
bevoksning og tematiserede aktivitetsmuligheder. Imellem disse lægges varierende bånd af anden beplantning såsom blomster, buske og træer, der er karakter- og rumgivende, se Figur 5.1.
De foreslåede aktivitetstyper kan være naturprægede lege, balance og aktivitetsbaner samt mountainbike baner. Opholds- og bålpladser og naturligvis stranden og
al den aktivitet, som nærheden til stranden giver. Der kan etableres slåede stier
ned til vandet og en badebro.
Alle aktiviteter tilpasses i form og funktion men tager udgangspunkt i et nænsomt
design i forhold til omgivelserne med fokus på bæredygtige materialer og funktioner, som skaber nærvær, læring og fællesskaber. Naturpleje kan ske ved slåning
og/eller afgræsning med dyrehold.

Figur 5.1: Koncept for eng- og
aktivitetslandskab Syd for Lindegård (Vordingborg
Kommune, 2019b).

5.2 Trafik og vejadgang
I anlægsfasen vil anlægsarbejderne ved tilkørsel af materialer medføre trafik på
det lokale vejnet. Der redegøres for trafikbelastningen.
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I driftsfasen vil ferieparken generere trafik på vejnettet på Møn. Trafikken vil have
størst intensitet ved ”skiftedag (lørdage)” i ferieboligerne i højsæsonen, og en
mindre generel trafik til rekreative oplevelser i området. Der redegøres for trafikafviklingen og adgangsforholdene.

5.2.1

Metode
Trafikken i anlægsperioden er estimeret ud fra anlægsbeskrivelsen. De miljømæssige påvirkninger fra trafikken på omgivelserne er vurderet i forhold til den øvrige
trafik i området og omgivelsernes sårbarhed.
Trafikanalysen for driftsfasen jf. bilag 1 tager udgangspunkt i de trafiktællinger,
som foreligger for området, samt beregning af hvor meget trafik, som den planlagte feriepark forventes at generere. Ud fra dette ses på adgangsvejene til og fra
området for at vurdere, om disse er i en sådan karakter og stand, at de kan afvikle
den fremtidige trafikmængde.
De eksisterende forhold beskrives ud fra trafiktal og ud fra eksisterende vejforhold
jf. oplysninger fra vordingborg.dk, den centrale vej- og stifortegnelse CVF
(Vejdirektoratet, 2021) og Google Maps /Streetview.
Trafikmængden vokser hvert år som følge af konjunkturer mm. Fremskrivning af
trafik er altid forbundet med en vis usikkerhed, da den er baseret på den historiske udvikling, og på en gennemsnitsbetragtning for en stor del af vejnettet. Trafikvæksten beskriver den generelle udvikling i trafikken som følge af bl.a. nybyggeri
mm. Ifølge Vejdirektoratet forventes trafikken at stige med 0,8 % om året frem til
2030 (Vejdirektoratet, 2021).

5.2.2

Lovgrundlag
Anlægsarbejder på offentlige veje kan ske efter tilladelse fra vejmyndigheden efter
vejloven (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 2014). Hastighedsbegrænsninger kan etableres jf. færdselsloven (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet,
2018).

5.2.3

Eksisterende forhold
I anlægsfasen vil hovedparten af materialerne til ferieparken skulle transporteres
fra Klintholm Havn mod øst ad Klintholm Havnevej, Søndre Landevej, Klintevej,
Slotshøjvej, Søndersognsvej og Lindegårdsvej.
Der er foretaget trafiktællinger på Søndre Landevej og Slotshøjvej (Vordingborg
Kommune, 2021b). Trafiktællingerne er fremskrevet med 0,8% pr. år fra tælleåret
og frem til 2020 og angivet i Tabel 5.1 Der foreligger ikke oplysninger om andelen
af tung trafik.

Tabel 5.1: Trafiktal for veje
fra Klintholm Havn til ferieparken. Fremskrevet med
0,8% fra tælleåret til 2020.
Kilde (Vordingborg Kommune,
2021b).

Vejnavn

Årsdøgntrafik
ÅDT i 2020

Klintevej

2.026

Søndre Landevej

800

Slotshøjvej

420
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Klintevej er en primær trafikvej med cykelsti, mens de øvrige veje er fordelingsveje med en vejbredde på 5-6 m bortset fra Slotshøjvej, der er smallere med en
samlet vejbredde på 4,5 m. På Klintholm Havnevej er der i Klintholm Havn etableret to færdselsregulerende foranstaltninger med indsnævring af vejbanen.
Al adgang til feriecenteret må forventes at komme fra vest, med undtagelse af
eventuelle turister, som kommer retur fra et besøg på Østmøn, fx Møns Klint.
Figur 5.2: Ankomstruterne til
Møn, og frem til ferieparken,
med markering af hastighedsgrænser.
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort

Fra vest er der mulig ankomst via to veje, enten ad den nordligste adgang via
Dronning Alexandrines Bro (rute 59), eller via Dæmningen til Bogø (rute 287).
På baggrund af trafiktællinger (Vordingborg Kommune, 2021b) er årsdøgntrafikken fremskrevet med 0,8 % frem til nuværende situation i 2020 og reference situationen i 2024, hvor ferieparken forventes indviet, og angivet i Tabel 5.2.
Tabel 5.2: Trafiktal for ankomstruterne til ferieparken.
Fremskrevet med 0,8% fra
tælleåret til 2020 og 2024
Kilde (Vordingborg Kommune,
2021b).

Vejnavn

Årsdøgntrafik
ÅDT i 2020

Årsdøgntrafik
ÅDT i 2024

Kostervej

7.550

7.800

Grønsundvej

3.700

3.800

Rødkildevej

500

550

Søndersognsvej

450

500

Steffensvej

550

575

Lindegårdsvej

300

300

Tjørnemarksvej

250

275
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På den nordligste ankomstrute fra E47 vises trafikanter fra nord mod Møn via motorvejstilslutning nr. 41, hvor rute 59 leder trafikken via Kalvehave og Dronning
Alexandrines bro.
Fra Broen ledes trafikanterne ad Kostervej gennem Koster til Tjørnemarke. Kostervej er en tosporet statsvej med enkeltrettet cykelsti langs vejen frem mod Vigenvej. Hastighedsgrænsen på vejen er den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t,
med undtagelse af omkring Koster og ved den gamle færgehavn, hvor hastigheden
er skiltet ned til 60 km/t.
Ved Tjørnemarke er ruten nu inden for bymæssig bebyggelse med hastighedsgrænse på 50 km/t. I Tjørnemarke fortsættes mod sydøst ad Tjørnemarksvej, der
er en kommunevej. Efter Tjørnemarke er hastighedsgrænsen i princippet 80 km/t,
men vejen er en smal tosporet vej uden midterafmærkning, med en samlet kørebanebredde på 4,2 m, og med en række skarpe kurver, herunder bl.a. to 90 graders sving. Dette gør, at der reelt ikke forventes at være trafikanter, som kører 80
km/t. Tjørnemarksvej ender i byen Neble. Fra Neble er der sammenfald mellem
ruten fra nord og ruten fra syd.
Den sydligste ankomstrute er forbundet med E47 via tilslutningsanlæg 42 på Farø
og via Bogø. Rute 287 går henover dæmningen mellem Bogø og Møn. Ruten
Grønsundvej strækker sig fra motorvejstilslutningen og frem til Stege via Neble.
Grønsundsvej er en større to-sporet vej med en vejbredde på ca. 6 m. Hastighedsgrænsen er den generelle hastighed på 80 km/t, med undtagelse af gennem
Damsholte, hvor der er byzone med 50 km/t, samt omkring Store Damme og Tostenæs, hvor hastigheden er skiltet ned til 70 km/t.
Fra Neble, hvor de to ankomstruter rammer hinanden, fortsættes via Steffensvej.
Steffensvej er en smal tosporet landevej med en vejbredde på 4,4 m, som snor sig
mod øst, frem mod Rødkildevej.
Rødkildevej går mellem Stege og Lille Bissinge, og er udformet stort set som Steffensvej, blot med et bredere vejprofil på 5 m. Rødkildevej overgår til Søndersognsvej umiddelbart i Lille Bissinge, vejen i Lille Bissinge har hastighedsgrænse
på den generelle hastighed 80 km/t.
Søndersognsvej forbinder Lille Bissinge og Tøvelde. I Tøvelde overgår primærretningen til at være Lindegårdsvej. Søndersognsvej går gennem byerne Bissinge og
Tøvelde. Begge steder er hastigheden således reduceret til 50 km/t. Ved overgang
til byzonerne er dette markeret med indsnævring i begge vejsider. Søndersognsvej
er 5 m bred.
Den sidste del af strækningen frem til ferieparken er Lindegårdsvej. Lindegårdsvej
er en smal landevej, som er tiltænkt at skulle vejbetjene de få ejendomme, som er
beliggende langs denne. Lindegårdsvej er 4,5 m bred, og uden midterafmærkning.
I Tabel 5.3 er oplysningerne om vejene i ankomstruterne sammenstillet.
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Vejnavn

Myndighed

KB bredde [m]

Bemærkning

Kostervej

Statsvej

6.3

Cykelsti mm.

Grønsundvej

Kommunevej

6,0

Midteradskillelse
og kantbane. Fortov i by.

Rødkildevej

Kommunevej

5,0

Midteradskillelse

Søndersognsvej

Kommunevej

5,0

Smal landevej.
Gadelys i byer.

Steffensvej

Kommunevej

4.4

Smal og snoet vej

Lindegårdsvej

Kommunevej

4.5

Smal vej

Tjørnemarksvej

Kommunevej

4.2

Smal m. skarpe
sving

Det skal bemærkes, at der i ovenstående er angivet den primære ankomstvej via
Tjørnemarksvej-Steffensvej til Søndersognsvej. Tjørnemarksvej er som nævnt en
meget smal vej, som ikke er oplagt til at kunne afvikle øgede trafikmængder. En
ændret rute kan være via Æblenæsvej-Grønsundvej-Steffensvej til Søndersognsvej. Denne rute er lidt længere, og vil derfor ikke være den, som turister typisk får anvist via GPS eller korttjenester. Skiltning af denne alternative rute bør
overvejes.

5.2.4

Konsekvenser i anlægsfasen
I anlægsfasen vil anlægsarbejderne medføre mere trafik med lastbiler på det lokale vejnet ved tilkørsel af materialer. På de dage, hvor der tilkøres moduler til ferieboligerne vil der være op til 6 store transporter pr. dag fra Klintholm Havn afhængig af ferieboligernes størrelse. På øvrige dage vil der være enkelte lastbiler
med øvrige materialer.
Anlægsarbejderne udføres indenfor normal arbejdstid – dvs. hverdage mandag til
fredag fra kl. 07:00 til kl. 18:00. Hovedparten af anlægstrafikken vil forekomme
indenfor dette tidsrum. Det forventes, at anlægsfasen samlet vil strække sig over
2,5 år, hvoraf tilkørsel af moduler vil ske i ca. 170 dage fordelt over knap 2 år.
I forhold til den eksisterende årsdøgntrafik på adgangsvejene til ferieparken er der
tale om en ubetydelig påvirkning af trafikbelastningen, der vurderes at kunne afvikles med de eksisterende vejforhold.

5.2.5

Konsekvenser i driftsfasen
Med udgangspunkt i områdets funktion som feriepark forventes der at være en
højsæson, som strækker sig over de 3 sommermåneder juni, juli og august. Her
forventes ferieboligerne at have fuld belægning. Uden for højsæson antages ferieboligerne at have en belægningsgrad på 50 %. Den estimerede mer-trafik ved en
fuld udbygning af ferieparken fremgår af Tabel 5.4Error! Reference source not
found..
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Antal ferieboliger

Højsæson
[Bilture/døgn]

Lavsæson
[Bilture/døgn]

200

1.500

750

Der anvendes en turrate på 3,0 bilture/døgn for ferieboligerne, hvilket er en konservativ værdi, der er valgt ud fra en forventning om, at en større del af brugerne
vil benytte bilen til rekreative oplevelser i området (erfaringsmæssigt anvendes
ofte en turrate på 2,5 bilture pr. døgn).
Som ”worst case” antages, at alle besøgende ankommer i bil. Der er desuden indregnet, at en stor del af boligerne etableres for flere familier, hvor hver familie antages at køre i egen bil (svarende til scenariet i bilag 1 med 500 ferieboliger). Der
forudsættes, at en eventuel gårdbutik ikke vil generere yderligere trafik.
Retningsfordelingen for ferieparken forudsættes at være, at 75 % af trafikken fordeles mod vest og 25 % af trafikken mod øst i forhold til feriecenterets placering.
Figur 5.3: Fordelingen af trafikken til og fra ferieparken.
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort
Illustration: Niras

Det vurderes, at i spidstimen, som må forventes at være lørdag først på eftermiddagen, afvikles op imod 35% af AADT (årsdøgntrafik) med en retningsfordeling på
75% i østlig retning og 25% i vestlig retning. Trafikfordelingen er vist i Tabel 5.5,
hvor den eksisterende trafik på Lindegårdsvej, jf. Tabel 5.2, er inkluderet.
Tabel 5.5: : AADT og retningsfordeling inkl. mertrafik
på Lindegårdsvej.

AADT
2024, inkl.
eksist. trafik
~1.785

Spids østlig retning

Spids vestlig retning

~ 470

~155

Den forventede trafik på adgangsvejen til ferieparken er beregnet og angivet i Tabel 5.6.
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Vejnavn

ÅDT 2020

ÅDT 2024 uden
feriecenter

ÅDT 2024 med
feriecenter

Kostervej

7.550

7.800

8.450

Grønsundvej

3.700

3.800

4.450

Rødkildevej

500

550

1.850

Søndersognsvej

450

500

1.800

Steffensvej

550

575

1.900

Tjørnemarksvej

250

275

950

Specielt på de mindre veje vil ferieparken i højsæsonen medføre en væsentlig forøgelse af trafikmængden. Der er derfor foretaget en vurdering af, om trafikken
kan afvikles sikkert på adgangsvejene.
Langs rute 59 og rute 287 vurderes vejene at være tilstrækkeligt brede til, at det
er muligt at afvikle den ekstra trafik, som genereres af ferieparken. Rødkildevej og
Søndersognsvej vurderes ligeledes at kunne afvikle trafikken, men det anbefales,
at hastighedsgrænsen på disse veje reduceres til 60 km/t, og 50 km/t de steder,
hvor vejen forløber gennem landsbyerne. Tjørnemarksvej, Steffensvej og ikke
mindst Lindegårdsvej vurderes at være for smalle til at kunne afvikle den øgede
trafikmængde.
For Steffensvej og Tjørnemarksvej er det muligt at undgå størstedelen af mertrafikken ved tydelig skiltning af ruten til ferieparken, således at den anbefalede rute
til ferieparken bliver at følge de rutenummererede veje frem til Stege, og herfra
køre via Rødkildevej. Hvis det viser sig, at skiltningen ikke har den tilstrækkelige
effekt, bør det overvejes at etablere fartdæmpende fysiske foranstaltninger på
denne, alternativt helt at lukke vejen.
Lindegårdsvej har i dag et vejprofil på ca. 4,5 m. Med etablering af ferieparken får
denne lokalvej mere karakter af en fordelingsvej, og vejprofilet bliver med den
øgede trafikbelastning for smalt til en trafiksikker afvikling af dobbeltrettet trafik.
Vejprofilet bør øges til minimum 5,5 m, svarende til to smalle kørespor á 2,75 m,
og således at vejprofilet matcher indfaldsvejen. Endvidere bør hastighedsgrænsen
på Lindegårdsvej ligeledes nedsættes til 60 km/t.
Ferieparken vurderes at medføre en moderat påvirkning af trafikbelastningen i
området, idet vejnettet på Møn i stor udstrækning består af mindre veje med lidt
trafik. I vurderingen er der ikke taget højde for, at konvertering af endagsturister
til overnattende turister forventeligt vil give en reduktion i trafikken, ligesom indførelsen af shuttlebusser fra ferieparken til Stege og turistattraktioner vil reducere
trafikken. Hvis praktisk muligt, vil varierende skiftedag kunne midle trafikbelastningen ved ankomst/afgang over flere dage og reducere trafikken i spidsbelastningen. Med de foreslåede ændringer af vejforholdene (afværgeforanstaltninger) vurderes ferieparken at medføre en mindre påvirkning på trafikafviklingen i området.
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5.3 Støj
Anlægsarbejderne vil medføre støj fra entreprenørmaskinerne og der vil være støj
fra trafik til og fra ferieparken. I dette kapitel redegøres for støjen i henhold til Miljøstyrelsens grænseværdier.

5.3.1

Metode
For beregning af vejtrafikstøj opbygges en 3D-model af området i programmet
SoundPLAN® (version 8.2 – 22 03-2021), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, terræn og kildedata indlægges, hvorefter SoundPLAN® beregner støjen i det
valgte område. Støjberegningerne er gennemført i henhold til beregningsmetoden,
NORD2000. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.
Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Kortforsyningen. Disse
data omfatter højdekurver for eksisterende situation, bygningsgeometri og
vejmidte, som er anvendt til opbygningen af modellen i SoundPLAN®.
Beregning af støjkonturer er udført i en højde af 1,5 m over terræn med en
gridstørrelse på 10 m. I beregninger af støjkonturer er der regnet med 4 vejrklasser og 1 refleksion. I alle beregninger er vejene regnet akustisk hårde, mens alt
andet terræn er regnet akustisk blødt.
Der er regnet med almindeligt asfalt af typen SMA 11 på alle veje og de skiltede
hastighedsbegrænsninger.
Ligeledes beregnes anlægsstøjen via Soundplan udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – Beregninger af ekstern støj fra virksomheder (Miljøstyrelsen,
1993).

5.3.2

Lovgrundlag
Støj og vibrationer fra anlægsarbejder reguleres efter miljøbeskyttelsesloven
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2019a) og miljøaktivitetsbekendtgørelsen (Miljøog Fødevareministeriet, 2017c).
Ved regulering af støj fra bygge- og anlægsarbejder anvendes oftest følgende vejledende grænseværdier for støj:
Mandag – fredag kl. 07:00-18:00 og lørdag kl. 07:00-14:00: 70 dB(A)
Udenfor dette tidsrum samt helligdage: 35 - 40 dB(A)
Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved
de omliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser.
Miljøstyrelsen har fastsat en række vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj
(Miljøministeriet, 2007). De vejledende grænseværdier er grundlaget for myndighedernes vurdering af støj. Grænseværdierne er ikke udtryk for en rettighed til at
udsende støj, men der findes heller ikke en generel pligt til at overholde de vejledende støjgrænser, bortset fra i forbindelse med planlægning af støjfølsomme
funktioner på støjbelastede arealer. Grænseværdierne lægges til grund, når det
skal afgrænses, hvilke områder der er støjbelastede, når der skal udarbejdes kommune- og lokalplaner, men anvendes også som grundlag for fastsættelse af, hvornår eksempelvis en bolig er støjbelastet langs en eksisterende vej, og om der skal
gennemføres afværgeforanstaltninger.
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De vejledende støjgrænser er fastsat som et kompromis mellem hensyn til støjbeskyttelse af befolkningen og samfundsøkonomi. De vejledende grænseværdier
fremgår af Tabel 5.7.
Tabel 5.7: Forventet trafik på
adgangsvejene til ferieparken.

Områdetype

Lden

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder,
grønne områder, campingpladser)

53 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler, og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l.

58 dB

Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og bydelsparker.
Hoteller, kontorer mv.

63 dB

Støjen om aftenen og natten virker mere generende end om dagen. Derfor tillægges der et genetillæg på 5 dB i aftenperioden (kl. 19-22) og et genetillæg på 10
dB i natperioden (kl. 22-07).

5.3.3

Eksisterende forhold
Ved projektområdet er der ingen eksisterende støjkilder bortset fra støj fra landbrugsmaskiner ved dyrkning af markerne i og omkring projektområdet. Nærmeste
boliger ligger vest for projektområdet med en bolig umiddelbart syd for Lindegårdsvej og en bolig længere mod syd ca. 40 m fra projektområdet, se Figur 5.4.

Figur 5.4: Nærmeste boliger til
projektområdet angivet med . .
©SDFE, WMS-tjeneste, Orthofoto forår 2020

Vejtrafikstøjen i nuværende situation i 2020 og referencesituationen i 2024 er beregnet på baggrund af trafikdata i Tabel 5.6 og skiltet hastighed. Støjberegningerne er dokumenteret ved støjudbredelseskort i bilag 2.
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Støjudbredelsen ændrer sig minimalt fra nuværende situation 2020 til referencesituationen i 2024.
I Figur 5.5 er støjudbredelsen vist for en delstrækning af Grønsundvej, en af vejene med størst trafikintensitet, og i Figur 5.6 er støjudbredelsen vist for en delstrækning af Lindegårdsvej, som er en af vejene med mindst trafikintensitet.
Figur 5.5: Støjudbredelsen på
Grønsundvej mellem Lerbæk og
Sparrestrup i referencesituationen 2024.

Figur 5.6: Støjudbredelsen på
Lindegårdsvej mellem Strandstensvej og Oddermose Strandvej i referencesituationen2024.
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Ud fra støjudbredelseskortene er antallet af støjbelastede boliger optalt. I Tabel
5.8 er der angivet antallet af boliger, der er belastede med støj over 58 dB (støjbelastede) og 68 dB (stærkt støjbelastede) for nuværende situation 2020 og referencesituationen 2024.
Tabel 5.8: Antal boliger langs
adgangsruter til ferieparken,
der er belastede af vejtrafikstøj i nuværende situation
2020 og referencesituationen
2024.

5.3.4

Nuværende situation 2020

Referencesituation
2024

Lden > 58 dB

129

129

Lden > 68 dB

6

6

Konsekvenser i anlægsfasen
På selve feriecenterets område vil der kun være almindeligt støjende arbejder,
som levering af materialer (2 lastbiler pr. dag), mindre terrænændringer, etablering af rør og ledninger samt punktfundamenter, kranarbejde og aptering af sommerhusene. Anlægsarbejderne vil blive udført indenfor mandag – fredag kl. 07:0018:00 og lørdag kl. 07:00-14:00.
Denne type anlægsarbejder kan erfaringsmæssigt give støj større end 70 dB ud til
en afstand af ca. 25 m.
Der er en bolig lige syd for Lindegårdsvej, der ligger indenfor 25 m fra projektområdet. Boligen kan i korte perioder blive påvirket med støj over 70 dB. Da påvirkningen sker i dagtimerne i korte perioder i løbet af anlægsperioden vurderes påvirkningen med støj at være ubetydelig.
Transport af moduler til ferieboligerne forventes dagligt at være op til 6 lastbiltransporter fra Klintholm Havn til ferieparken. Antallet af transporter vurderes ikke
at ville ændre på støjforholdene fra trafikken langs transportruten, og påvirkningen med støj er således ubetydelig.

5.3.5

Konsekvenser i driftsfasen
Støjudbredelsen for trafikken efter at ferieparken er åbnet i 2024 er vist i Figur 5.7
for en delstrækning af Grønsundvej, der er en af vejene med størst trafikintensitet, og i Figur 5.8 for en delstrækning af Lindegårdsvej, som er en af vejene med
mindst trafikintensitet.
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Figur 5.7: Støjudbredelsen på
Grønsundvej mellem Lerbæk og
Sparrestrup efter at ferieparken
er åbnet 2024.

Figur 5.8: Støjudbredelsen på
Lindegårdsvej mellem Strandstensvej og Oddermose Strandvej efter at ferieparken er åbnet
i 2024.

Ud fra støjudbredelseskortene er antallet af støjbelastede boliger optalt. I Tabel
5.9 er angivet antallet af boliger, der er belastede med støj over 58 dB (støjbelastede) og 68 dB (stærkt støjbelastede) efter at ferieparken er åbnet i 2024.
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Ferieparken i 2024
Lden > 58 dB

159

Lden > 68 dB

16

Både i forhold til nuværende situation 2020 og referencesituationen i 2024 vil støjen stige som følge af trafikken til ferieparken. Dog vil stigningen være meget lille
på de veje med størst trafikintensitet, fx er stigningen ved Grønsundvej under 0,4
dB, og ved Kostervej er stigningen på under 0,7 dB.
På de mindre veje med en lav trafikintensitet er stigningen i støjen relativ stor
(trafikken til og fra feriecentret har relativ større betydning). Men da der er en forholdsvis lille trafikmængde på alle de mindre veje (under 2.000 biler), vil støjudbredelsen være begrænset.
Den forventede trafikbelastning som følge af feriecenteret vil medføre, at 30 ekstra boliger vil blive støjbelastet over 58 dB, og 10 ekstra boliger vil blive støjbelastede over 68 dB, dvs. stærkt støjbelastede. Antallet af støjbelastede boliger langs
adgangsruterne til ferieparken øges med ca. 30%, hvilket vurderes at være en
moderat påvirkning lokalt, men en mindre påvirkning i forhold til at der er 725.000
støjbelastede boliger langs vejene i Danmark.
Da det ikke er muligt at vælge alternativ adgangsrute med færre boliger eller opsætte støjskærme pga. spredt beliggenhed af de støjbelastede boliger foreslås ingen afværgeforanstaltninger.

5.4 Klima
Energiforbrug til anlæg og drift af ferieboligerne og det tilknyttede CO2-udslip har
primært betydning i det globale perspektiv. CO2 er en drivhusgas, som bidrager til
den globale opvarmning med tilhørende risiko for klimaforandringer.

5.4.1

Metode
CO2 eller kuldioxid er en gasart, der dannes ved ånding og forbrænding. Afbrænding af fossile brændstoffer bidrager til et forøget CO2-indhold i atmosfæren. Stigende CO2-koncentrationer i atmosfæren er den væsentligste årsag til global opvarmning med tilhørende risiko for klimaforandringer. CO2-udslip har således primært betydning i det globale perspektiv. Udledningen af CO2 er direkte proportional med brændstofforbruget.
For anlægsfasen beskrives udledningen af CO2 og påvirkningen af klimaet vurderes.
For driftsfasen beregnes udledningen af CO2 ud fra det forventede energiforbrug
og en emissionsfaktor for CO2 ved anvendelse af konventionel el 125 %-metoden
jf. energinet (Energinet, 2018).

5.4.2

Lovgrundlag
Vordingborg Kommune er en del af projekt DK2020 ”Klimaplaner for hele Danmark” sammen med 45 andre kommuner. Med støtte fra Realdania, KL og landets
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fem regioner pågår udarbejdelse af en ny lokal klimahandlingsplan. Den overordnede målsætning vil være, at kommunen inden 2050 vil være netto nul-udledende
af drivhusgasser. Vejen derhen skal nu fastlægges i en ny klimahandleplan, hvori
alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet
transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og
ejendomme (Vordingborg Kommune, 2021).

5.4.3

Eksisterende forhold
De samlede udledninger af CO2 i Vordingborg Kommune i 2018 udgør ca. 372.000
ton. Størsteparten af udledningerne skyldes transportsektoren, som udgør ca. 43
% af den samlede udledning i kommunen. Landbrug og gartneri er de næststørste
kilder til udledning af CO2 med 28 %, mens elforbrug og varme udgør 25 % af CO2
udledningen (Energistyrelsen, 2021).

5.4.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Ferieparken opføres i bæredygtige træ-materialer, hvorved CO2 udledningen ved
produktion af materialer til ferieboligerne vurderes at være begrænsede.
Transporten af modulerne til ferieboligerne, som udgør den væsentligste materialemængde, vil ske med skib til Klintholm Havn. Transport via skib er den transportform, der udleder mindst CO2 pr. ton gods pr. km.
Entreprenørarbejdet er begrænset ved at der foretages et minimum af terrænændringer og ferieboligerne etableres på punktfundamenter/pæle. Udledningen af
CO2 fra entreprenørmaskiner vurderes at være minimal og ubetydelig i forhold til
udledningen i driftsfasen. Om muligt kan emissionen af CO2 reduceres ved anvendelse af el-drevne entreprenørmaskiner.
Udledning af CO2 i anlægsfasen vil være midlertidig og den samlede klimapåvirkning herfra vurderes at være ubetydelig.

5.4.5

Konsekvenser i driftsfasen
Ferieboligerne varmeforsynes med varmepumper og der forventes etableret solceller på taget af centerbygningen. Samtidig indarbejdes energibesparende teknologier til reduktion af el-forbruget.
Det årlige el-forbrug forventes at udgøre 2.500 MWh.
Emissionen fra konventionel el beregnes ud fra CO2-udledning pr. kWh produceret
el fra naturgas med en emissionsfaktor for CO2 ved 125 %-metoden på 343 g/kWh
(Energinet, 2018). 125%-metoden er den af Energistyrelsen anbefalede fordelingsmetode mellem el og varme, med antagelse af at samproduceret varme er
produceret med en varmevirkningsgrad på 125 %. Med det forventede el-forbug
vil udledningen af CO2 udgøre 860 ton pr. år.
Emissionen af CO2 kan reduceres yderligere, såfremt der anvendes grøn el.
Udledningen af CO2 vil udgøre ca. 0,2 % i forhold til den samlede årlige udledning i
Vordingborg Kommune og klimapåvirkningen vurderes at være mindre.
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5.5 Lys
Den tætpakkede stjernehimmel over Møn og Nyord er enestående og Møn og Nyord har derfor fået status af Dark Sky Community og Park. En Dark Sky Community er en by, kommune eller et område, der har dedikeret sig til bevarelsen af
nattehimlen gennem implementering og håndhævelse af en kvalitetsforordning til
udendørsbelysning samt uddannelse af og støtte blandt borgerne til at beskytte
mod lokal lysforurening, så man har det bedste og klareste udsyn til stjernehimlen. Dark Sky Parker er specifikke områder, der besidder usædvanlig eller fremtrædende kvalitet af stjerneklare nætter og et natligt miljø, der er specielt beskyttet for sin videnskabelige-, naturlige-, uddannelsesmæssige-, kulturelle- og / eller
oplevelsesværdi.

5.5.1

Metode
Kortlægning af lysforurening er baseret på data fra Danmarks Miljøportal samt ortofoto af området. Kortlægningen og vurderingen knytter sig i stor udstrækning til
Dark Sky belysningsplanen (Vordingborg Kommune, 2016) samt kriterierne for
Dark Sky certificering af lokalerhverv, og undersøgelsesområdet er derfor afgrænset til at dække hele Møn, men med særligt fokus på nærområdet omkring projektet.
Projektets påvirkning i anlægs- og driftsfasen er vurderet på baggrund af projektets forventede udformning og de tilhørende anlægsaktiviteter.

5.5.2

Lovgrundlag
For at beholde udnævnelsen som Dark Sky Park og Community skal Vordingborg
Kommune overholde en række krav til belysning og har i den forbindelse udarbejdet en belysningsplan for Møn og Nyord (Vordingborg Kommune, 2016). Planen
fastsætter regler for al udendørs belysning, som kan blive tændt mellem solnedgang og solopgang, herunder retningslinjer for forskellige typer af belysning samt
8 simple regler:
−
−
−
−
−
−
−
−

Ret lyset nedad
Ret ikke lyset over vandret
Vælg fladt lampeglas i stedet for buet
Lys kun den flade op, som skal belyses
Brug kun den nødvendige mængde lys
Kun lys når der er behov for det (brug timer og bevægelsesmelder)
Meget lidt eller intet blåt lys
Undgå blænding

Ferieparken skal overholde belysningsplanen.
Udover belysningsplanen har kommunen udviklet en Dark Sky certificering for lokale virksomheder inden for området med Dark Sky Community status. Certificeringsprogrammet tildeler virksomhederne 1 til 5 stjerner, afhængigt af hvor meget
virksomheden har gjort for at beskytte mørk himmel og informere om konsekvenserne af lysforurening. Ferieparken forventes at søge om certificering.

5.5.3

Eksisterende forhold
Projektområdet ligger inden for området, der er udnævnt til Dark Sky Community,
men ikke områder udnævnt til Dark Sky Parker, se Figur 5.9.
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Projektområdet anvendes i dag til landbrug. Kun en enkelt bolig er beliggende inden for projektområdet, og kun 10 boliger ligger inden for en radius af ca. 250 m
fra projektområdet. Den eksisterende lysforurening i nærområdet er derfor meget
begrænset.

Figur 5.9: Afgrænsning af Dark
Sky Community(gul) og Dark
Sky Parker (rød) på Møn og Nyord (Vordingborg Kommune,
2016)). Ferieparken er angivet
med blå prik.

5.5.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Anlægsarbejderne planlægges som udgangspunkt udført i dagtimerne og der forventes derfor ikke at være lys på byggepladsen eller fra entreprenørmaskiner i aften- og nattetimerne. I vinterperioden vil der forekomme lys i de mørke eftermiddagstimer, men da der arbejdes i dagtimerne og belysningen fra byggepladsen og
anlægsmaskinerne kun vil have en meget lokal påvirkning, vurderes den samlede
påvirkning at være ubetydelig.

5.5.5

Konsekvenser i driftsfasen
Projektet er designet med tanke på, at området er en Dark Sky Community og vil
igennem alle aspekter af sit design - fra belysningskilder til landskabelige elementer – bestræbe sig på at udsigten til den smukke stjernehimmel bevares.
Alle ferieboligerne er designet med store tagudhæng, som sørger for, at lyset inde
fra hytterne ikke kastes direkte op i himlen. Vinduerne placeres under udhænget
og der etableres ikke ovenlysvinduer. Herudover vil flere af vinduesåbningerne
(særligt de højtsiddende) have lameller foran sig, da dette begrænser mængden af
lys, der slipper ud af boligerne. Området omkring boligerne begrønnes, så beplantningen kan opfange og skærme for lyset fra boligerne.
Udendørsbelysningen vælges med omhu og i overensstemmelse med belysningsplanen og kravene til certificering beskrevet i ansøgningen om Dark Sky status.
Påvirkningen på lysforholdene i forhold til oplevelsen af nattehimlen i området vurderes derfor at være af mindre betydning.
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5.6 Kulturarv
5.6.1

Metode
De relevante kulturhistoriske interesser i nærområdet til projektet er kortlagt ud
fra kommuneplan for Vordingborg Kommune (Vordingborg Kommune, 2018b),
Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2021) og Slots- og Kulturstyrelsens
nationale register ”Fund og Fortidsminder” (Slots- og kulturstyrelsen, 2021).
Inden for undersøgelsesområdet er der identificeret sten- og jorddiger, kulturarvsarealer og fortidsmindearealer.

5.6.2

Lovgrundlag
Planloven (Erhvervsministeriet, 2020) fastlægger, at kommuneplaner skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske interesser, herunder udpegninger
af kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. Derudover
skal kommuneplanrammerne, der fastlægger indholdet af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, blandt andet fastsættes med hensyn til bevaring af bebyggelser eller bymiljøer.
Museumsloven (Kulturministeriet, 2014) har til formål at sikre den arkæologiske
kulturarv. Kulturarven omfatter fortidsminder i form af spor af menneskers aktivitet som eksempelvis konstruktioner, affaldsgruber, bopladser, grave og gravpladser, genstande og monumenter. Museumsloven beskytter også sten- og jorddiger.

5.6.3

Eksisterende forhold
Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendomme i
landskabet. De er beskyttede, da de blandt andet vidner om arealudnyttelse og
den administrative inddeling af landet i sogne, landsby- og herregårdsejerlav. De
er også beskyttede, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og
dyr, ligesom de har en visuel betydning og bidrager til et afvekslende landskab.
Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af de beskyttede diger jf. museumsloven § 29a (Kulturministeriet, 2014). Hvis et beskyttet
dige påvirkes, skal der søges om dispensation ved den pågældende kommune.
Langs matrikelskel langs den østlige afgrænsning af projektområdet er der registreret et beskyttet sten- og jorddige, der er gennembrudt af Lindegårdsvej, se Figur 5.10. Og i den nordlige del af projektområdet er der ligeledes registreret et
beskyttet sten- og jorddige.
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Figur 5.10: Beskyttede sten- og
jorddiger (
).
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, maj 2021.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager en registrering af særligt bevaringsværdige arkæologiske lokaliteter, de såkaldte kulturarvsarealer. Inden for kulturarvsarealer
er der gjort værdifulde arkæologiske fund, og det er sandsynligt, at der gemmer
sig endnu flere. Kulturarvsarealerne er ikke fredede, men der bør tages hensyn til
dem, da de har national betydning. Påvirkninger på kulturarvsarealer kræver ikke
dispensation, men de arkæologiske forundersøgelser som følge af anlægsaktiviteter kan blive omfattende. Ca. 600 m sydvest for projektområdet ligger kulturarvsarealet Oddermosen, se Figur 5.11. Oddermosen er et fossilt landskab, hvor der
ved den tidligere fjords bredder er opsamlet ertebøllemateriale på mindst fire forskellige lokaliteter.
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).

©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, maj 2021

Fortidsmindeområder er arealer med særlige arkæologiske bevaringsinteresser
som er udpeget i kommuneplanen. Bevaringsinteresserne kan omfatte forhistoriske fundområder, såsom gravpladser, bopladser, offerpladser, våbenfund og ressourceområder. Ca. 800 m nord for projektområdet ligger fortidsmindearealet Langagervej. Inden for området, hvor der grundet vådområde er gode bevaringsforhold for organisk materiale, er der siden 2014 fundet diverse anlæg og genstande
fra middelalderen samt fra 1700-tallet.

5.6.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Ved udvidelse af vejbreden for Lindegårdsvej kan der være behov for at afkorte diget langs det østlige skel med 1 m, hvilket vurderes at være en mindre påvirkning
af det ca. 700 m lange dige, da diget allerede er gennembrudt ved Lindegårdsvej.
Der skal søges om dispensation for påvirkning af diget jf. museumslovens §29J,
stk. 2 (Kulturministeriet, 2014).
Hverken kulturarvsarealet Oddermosen eller fortidsmindearealet nord for projektområdet bliver berørt af ferieparken. Men arealerne indikerer sammen med enkelt
fundene i området, at der er mulighed for at støde på fortidsminder ved anlægsarbejdet.
I forbindelse med detailprojekteringen vil Museum Sydøstdanmark blive bedt om
at foretage en arkivalsk gennemgang til afklaring af, om der skal foretages arkæologiske forundersøgelse af projektområdet inden anlægsarbejdet går i gang. Anlægsarbejdet vil blive stoppet, hvis der under arbejdet bliver fundet arkæologiske
spor, så eventuelle fortidsminder sikres.
Museumslovens bestemmelser vedrørende beskyttelse af fund skal overholdes og
påvirkningen af kulturarv og arkæologiske interesser vurderes at være mindre.
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Konsekvenser i driftsfasen
Driften af ferieparken medfører ingen påvirkning af kulturarv og arkæologiske interesser.

5.7 Friluftsliv og turisme
5.7.1

Metode
Kortlægning af friluftsliv og turisme indeholder data fra Danmarks Miljøportal, Vordingborg Kommuneplan 2018-2030, VisitMøn samt ortofoto. Det primære fokus er
på overnatningsmuligheder, oplevelser og friluftsliv. Kortlægningen og vurderingen
knytter sig i stor udstrækning til turisme og rekreative forhold på hele Møn, da
mange turister under deres besøg bevæger sig rundt på øen og undersøgelsesområdet er derfor afgrænset til at dække hele øen, men med særligt fokus på nærområdet omkring projektet.

5.7.2

Lovgrundlag
Vordingborg Kommuneplan 2018-2030 er inddelt i 4 temaer med overordnede mål
og retningslinjer for udviklingen i kommunen (Vordingborg Kommune, 2018b). Det
ene af temaerne er turisme, herunder overnatningsmuligheder og aktiviteter.
Kommunen har her et mål om at udvide overnatningskapaciteten i kommunen og
et ønske om at styrke mulighederne for at dyrke friluftsliv i kommunen. Konkret er
rammeområde R15.11 udlagt til et rekreativt område til Feriecenter Møn Hjelm
Bugt.
I Vordingborg Kommune pågår en udviklingsproces om en strategi for bæredygtig
turisme i Vordingborg Kommune 2021-2025 - og i forlængelse heraf en handlingsplan for bæredygtig turisme på Møn. Strategien tager afsæt i Udviklingsplan for
Sjælland og øerne og Potentialeplan for kystdestinationen Møns Klint.

5.7.2.1

Udviklingsplan for Sjælland og øerne
Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles
plan for en ambitiøs udvikling af turismeerhvervet frem mod 2025 (KKR Sjælland,
2020). Planen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt på følgende 5 indsatsområder:
-

Stærke kraftcentre
Større oplevelsesværdi
Bæredygtig kapacitetsudvikling
Bedre adgang og mobilitet
Øget kendskab

•
Ifølge planen har Møn potentiale til i endnu højere grad at drive væksten i turismen på Sjælland og øerne, men det forudsætter en væsentlig øgning og differentiering af overnatningskapaciteten med mere værdiskabende overnatningsformer,
der understøtter øens spektakulære naturoplevelser. Her nævnes der specifikt udvikling af overnatningskapaciteten omkring Hjelm Bugt.
5.7.2.2

Potentialeplan for kystdestinationen Møns Klint
Kystdestination Møns Klint deltog fra 2012 til 2014 i et landsdækkende udviklingsprojekt om udvikling af 20 særlige feriesteder i kystturismen i Danmark, koordineret af Videncenter for Kystturisme.
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Styregruppen for Kystdestination Møns Klint er bredt sammensat af både kommunale og private turismeaktører, og havde fokus på, at der skulle udvikles en ambitiøs plan for vækst i turismen på Møn. Dette udmøntede sig i et mål om en fordobling af turismeomsætningen fra 2012 til 2022. For at sikre at målsætningen opnås
er der udarbejdet en potentialeplan (Kystdestination Møns Klint, 2014).
Planen består af 4 indsatsområder med tilhørende konkrete initiativer: Det fysiske
miljø, kommunikation & markedsføring, oplevelseskoncept og overnatningskapacitet. For at nå det ønskede mål om en fordoblet turismeomsætning i 2022 forudsætter planen, at Møns overnatningskapacitet skal udvides med en ny og tiltrækkende overnatningsform.
Et af initiativerne under indsatsområdet ’Overnatningskapacitet’ er etableringen af
nærværende projekt. Projektet skal ifølge Potentialeplanen især bidrage til at øge
antallet af gæster i sommersæsonen, og det vurderes i planen, at et nyt feriecenter kan bidrage til en forøgelse af omsætningen på yderligere 65%.

5.7.3

Eksisterende forhold
Møn er en af Danmarks førende turistdestinationer. Med Møns Klint som fyrtårn tiltrækker øen hvert år hundrede tusinder af feriegæster. Der er masser af oplevelsestilbud indenfor vild natur, kulturhistorie og aktiv ferie og Møn er udnævnt til
UNESCO Biosfæreområde og Dark Sky område.
Vordingborg Kommune havde ca. 400.000 overnatninger i kommunen i 2019 fordelt på feriehusudlejning, hoteller og feriecentre, campingpladser, vandrehjem og
lystbådehavne (Vordingborg Kommune, 2021a). Herudover estimeres det, at der
var ca. 70.000 overnatninger via AirBnB og Bed & Breakfast (Møn Sydsjælland
Turistforening, 2019). Udover de registrerede overnatninger kommer brug af eget
sommerhus, famillie-/vennebesøg mv.
Der har fra 2008 til 2019 været en begrænset stigning i antallet af kommercielle
overnatninger på 20.000, svarende til ca. 5 %.
Ser man på overnatningerne i 2019 fordelt på nationaliteter var omkring halvdelen
af overnatningerne udenlandske og ca. 1/3 af de udenlandske overnatninger udgør
tyskere.
Udover de knap 400.000 årlige overnatninger skønnes det, at Møn hvert år besøges af ca. 400.000 dagsturister.
Ud af de 400.000 kommercielle overnatninger i 2019 udgør næsten halvdelen eller
48% overnatninger i feriehuse. I 2019 var der i Vordingborg Kommune 4.565 feriehuse, hvoraf de 509 huse var udlejning. Det er disse 509 huse der genererer
48% af det samlede antal kommercielle overnatninger i kommunen.
Turismeforbruget i Vordingborg Kommune er opgjort til 860 mio. kr. i 2018. Sydsjælland Turistforening bruger en tommelfingerregel, der siger, at forsigtig estimeret kan omkring 80% af turismeopgørelserne i kommunen henføres til turismen på
Møn svarende til 690 mio. kr. Turismeforbruget fordeler sig med 47% på deciderede turismeprodukter i form af overnatning, restaurant, lokal transport, rejseservice, lystbådehavne samt kultur og forlystelser. 36% forbruges i detailhandelen,
herunder føde- og drikkevarer samt benzin. De sidste 17% er opgjort som ”andre
produkter.
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UNESCO Biosfæreområde
Møn Biosfære byder på 450 kvadratkilometer unik og artsrig natur på land og i
vandet samt på en uforstyrret nattehimmel. Udpegningen som UNESCO Biosfæreområde hylder den mønske natur som værende i verdensklasse, og anerkender
den indsats, de lokale yder for at udvikle samfundet i samspil med naturen. Biosfæren er det rum, der omgiver os med alle levesteder og arter på land, i vandet
og i luften. Biosfæren er vores fælles eksistensgrundlag, og vi har et særligt ansvar for at værne om den. Af alle UNESCO programmer er biosfæreområder de
steder, der lægger mest vægt på mennesker i samspil med naturen.
Bevarelsen af den eksisterende biologiske og kulturelle mangfoldighed er en af de
centrale funktioner i biosfæreprogrammet.
Jf. grundlaget for Møn Biosfære skal Møns Klint som nationalt naturikon og de
gode muligheder for badning, svømning, vandring, cykling, ridning, kajakroning,
paragliding, vindsurfing, lystfiskeri og stjerne-kik videre udvikles med fx udbygning af overnatningsmuligheder, handel og service, miljøvenlige alternativer til biltransport og en forlængelse af turistsæsonen. Disse oplevelser skal udvikles i takt
med naturens behov, så de ikke slider på områderne eller skader dyre- og plantelivet (Vordingborg Kommune, 2018c).

5.7.3.2

Dark Sky
Dark Sky er et fænomen, som betyder, at det er muligt, at se en klar stjernehimmel, hvilket man kan på Møn fordi det er et sted, der ligger langt væk fra byens
forstyrrende lys, så stjernehimlen står tydeligere frem end andre steder. I en Dark
Sky Park er nattemørket således beskyttet mod lokal lysforurening. Se tillige afsnit
5.5.3 under lys. VisitMøn har identificeret syv steder på Møn med særligt god mulighed for at uforstyrret udsyn til nattehimlen:
−
−
−
−
−
−
−

Aborrebjerget
Nyord fugletårn
Jydelejet
Liselund Slotspark
Hyldevang
Kongsbjerg
Hunosøen

Flere udbydere tilbyder også Dark Sky guidede ture på Møn. Ingen af de syv særlige lokationer eller de guidede ture ligger inden for eller nær projektområdet.
5.7.3.3

Camønoen
'Camønoen' er en 175 km lang vandre- og cykelrute på Møn, Nyord og. Ruten er
populær blandt vandre- og cykelentusiaster, da der formidles kontakt til både naturen og de lokale beboere (Camønoen.dk, 2020).
I velkomstcenteret på Møns Museum i Stege kan vandrere begynde turen og langs
ruten er der placeret ni camønopauser, hvor vandrere kan hvile. Projektområdet er
ikke beliggende langs Camønoen, men ligger ca. 2 km nord for der hvor ruten bevæger sig fra Hjelm Bugt og ind mod Tøvelde og Svensmarke (se Figur 5.12). Efter Svensmarke svinger ruten tilbage mod Hjelm Bugt, hvor den når kysten ved
Hovmarken ca. 5 km nord for projektområdet. Projektområdet ligger således mellem de to camønopauser Klintholm Havn og Nygammelsø, som ligger ca. 38 km
fra hinanden.
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Figur 5.12: Camønoen, angivet
med orange streg. Blå prik angiver placering af ferieparken
(Camønoen.dk, 2020).

Lanceringen af Camønoen har været positivt for turismen på Møn og i Vordingborg
Kommune. Det vurderes at mere end 15.000 personer gik på Camønoen i 2019.
Selvom ’Camønoen’ er taget i brug, så er den fortsat under udvikling med nye
shelterpladser langs ruten, vandposter og mødepunkter.
Camønopauser skal tilbyde læ, ly, sanitære faciliteter og nærhed til overnatning og
gode kulturhistorier.
5.7.3.4

Friluftsliv
Der findes en række sport- og adventure faciliteter på Møn her i blandt Møn Golfcenter, Møn Fodboldgolf, mountainbiking, kitesurfing og SUP, snorkling og dykning, kystfiskeri, trætopklatring og ridning. Ingen af faciliteterne er beliggende inden for projektområdet.
Der er i Vordingborg Kommuneplan udpeget 4 friluftsområder på Møn som byder
på naturoplevelser og rekreation i både skove, på strande og langs kyster. Udpegningen af friluftsområder tager udgangspunkt i områder, hvor landskab og natur
rummer store oplevelsesværdier og er robust nok til rekreativ udnyttelse. Projektområdet ligger inden for friluftsområdet Hjelm Bugt, se Figur 5.13.

53

Sticam ApS

14. september 2021

www.niras.dk

Figur 5.13: Friluftsområder
(Vordingborg Kommune,
2018b). Ferieparken er angivet
med rød prik.

Projektområdet anvendes ikke til friluftlivsaktiviteter i dag, men i cykel-/køreafstand fra projektområdet har Møn en bred vifte af friluftslivsaktiviteter. I Klinteskoven på Møns østkyst, nord for projektområdet, er der mulighed for mange former for friluftsliv blandt andet:
−
−
−
−
−
−

Vandreture, fx på de afmærkede vandreruter
Ridning på ridestier
Cykling på veje og stier, bl.a. ”Kridtstien”
Cykling på mountainbike-ruten
Grill, bål og leg på picnicpladsen ved Havrelukke
Overnatning på de primitive shelter-, overnatnings- og lejrpladser.

Møn har også flere skiltede internationale, nationale og regionale Cykelruter samt
enkelte lokale cykelruter, heriblandt:
−
N8 Østersøruten Etape 6 (75km) (hele Østersøruten er ca. 800 km)
−
Rute 58 Møn rundt
−
Panoramaruten 421 ”Danmarks bjergetape” (18 km)
−
Panoramaruten 423 ”Den søde tur” (21km / 42km)
−
Panoramaruten 422 ”Ø-hop” (29km)
−
De sejlende cykelstier (3 sejlruter om bord på veteranskibe forbinder lokale cykelruter på Møn og Sydsjælland)
−
Oldtidsruten (36 km)
Ruterne er alle af rekreativ karakter, da de især er målrettet cykelturister og fritidscyklister og de nationale cykelruter og størstedelen af de regionale ruter er afmærket med skilte efter den landsdækkende standard. Kun Østersøruten (N8)
snor sig nord om projektområdet via Søndersognsvej og Lindegårdsvej.
Hele kysten i Hjelm Bugt er i kommuneplanen defineret som badevandsområde.
De to nærmeste badestrande med parkering og toiletfaciliteter er Råbylille Strand
og Oddermose Strand som ligger henholdsvis 5 km nord for og 1 km syd for projektområdet. Den nærmeste Blå Flag strand er Klintholm Øst som ligger ca. 10 km
nord for projektområdet.
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Der er også opsat en række tænkebænke på kyststrækningen i Hjelm Bugt blandt
andet ved Oddermose og Råbylille. Tænkebænkene er træbænke opstillet steder
med særlig udsigt over vand, skov, fugleområder, natur eller kulturmiljøer, hvor
man kan nyde udsigten og digtet, sangen eller ordsproget, der er påført bænken
på en lille messingplade.

5.7.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Projektområdet består i dag af marker og anvendes ikke til hverken overnatning,
oplevelsesaktiviteter eller friluftsliv.
Transporten af materialer til ferieparken vil være sammenfaldende med en del af
cykelruten Østersøruten (N8). Da antallet af transporter pr. dag vil være 2-6 og
påvirkningen er midlertidig vurderes påvirkningen at være af mindre betydning.
Anlægsarbejdet vurderes ikke at medføre påvirkning på turisme eller på hverken
organiseret eller uorganiseret friluftsliv.

5.7.5

Konsekvenser i driftsfasen
Med 200 ferieboliger, hvoraf en stor del har plads til to familier, øges antallet af ferieboliger til udlejning på Møn med 50%, hvilket vil øge antallet af årlige kommercielle overnatninger med knap 200.000. Selve ferieparken skaber arbejdspladser i
turisterhvervet ved den daglige drift, men flere overnattende gæster på øen fremmer hele øens lokale erhvervsliv herunder restauranter, butikker, museer, sport og
adventureaktiviteter, kunsthåndværk mv. Dette understøttes af, at restauranten i
ferieparken ikke vil have aftenåbent, og at der etableres gårdbutik/et udsalg med
lokale produkter mv.
Udover at øge overnatningskapaciteten og skabe flere arbejdspladser vurderes
projektet at kunne virke som et væsentligt støttepunkt for friluftslivet i nærområdet, og vil kunne få en samlet positiv effekt på mulighederne for at dyrke friluftsaktiviteter i nærområdet. Ferieparken etableres med en række friluftslivsaktiviteter
og stisystemer gennem grønne kiler med offentlig adgang. Såfremt området syd
for ferieparken omdannes til et eng- og aktivitetsområde vil ferieparken medvirke
til at sikre adgang til kyst og strand med en samlet naturoplevelse.
Især nærheden til naturoplevelser forventes at være en vigtig del af ferieparkens
attraktionsværdi. Derfor vil etableringen af ferieparken forventeligt forøge cykelog vandreture samt færdslen i naturen i nærområdet. Ligeledes vil gæsterne i ferieparken have rig mulighed for at opleve dark sky under deres ophold i ferieparken.
Ferieparken etableres som bæredygtigt byggeri i både miljømæssig, økonomisk og
social forstand iht. DGBN-Guld og området udlægges med grønne kiler, hvor beplantningen og plejen heraf vælges ud fra en forudsætning om at fremme biodiversiteten, således at ferieparken vil være i overensstemmelse med Møn Biosfæreområde.
Med en afstand på 38 km mellem camønopauserne Klintholm Havn og Nygammelsø er det en oplagt mulighed at etablere en ny camønopause ved ferieparken.
Ferieparken tilbyder overnatninger både i de mindre og større ferieboliger. Af kulturoplevelser ligger Museumsgården ca. 1km. nordøst for projektområdet.
Feriegæsterne må forventes at benytte de nærmeste badestrande Råbylille Strand
og Oddermose Strand, men også Klintholm Øst, der er Blå Flag strand. Såfremt
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der skabes stiadgang fra ferieparken til kysten fx via et eventuelt eng- og aktivitetslandskab forventes feriegæsterne hovedsageligt at vælge stranden umiddelbart
syd for ferieparken.
På grund af det store antal overnattende gæster feriecenteret har plads til, og udformningen af området som understøtter Møn biosfæreområde, Dark Sky, Camønoen og et aktivt friluftsliv vurderes påvirkningen på turisme og friluftsliv at være
positiv.

5.8 Menneskers sundhed
I beskrivelsen af effekter på menneskers sundhed inddrages vurderinger fra flere
af de øvrige kapitler, hvor dette er relevant i forhold til de indirekte påvirkninger i
form af rekreative interesser, lys og støj. Der forventes ingen påvirkning på menneskers sundhed som følge af anlægsarbejdet.

5.8.1

Metode
Påvirkningen af menneskers sundhed vurderes på baggrund af de miljøpåvirkninger, som projektet medfører.
Sundhed er mere end fravær af sygdom. At være sund handler om at have det
godt både fysisk, psykisk og socialt. Det handler om at have evnen til at udnytte
sit potentiale og mulighederne for at leve et godt og meningsfuldt liv. Beskrivelser
og vurderinger er foretaget på de parametre, som kan blive påvirket af projektet
og samtidig have konsekvenser for befolkning og menneskers sundhed på baggrund af beskrivelser og vurderinger i de relevante fagkapitler i denne miljøkonsekvensvurdering. Potentielle påvirkninger og effekter på menneskers sundhed ved
drift af ferieparken er angivet i Tabel 5.10.

Tabel 5.10:.Potentielle påvirkninger og effekter på menneskers sundhed i driftsfasen.

Type af påvirkning

Effekt af påvirkning

Ferieparken som rekreativt område

Nye muligheder for friluftsliv og oplevelsesværdi

Støj fra trafik

Ændret sundhed og trivsel

Ændring af rekreative muligheder og støj kan have betydning for menneskers
sundhed, som beskrevet herunder.
Rekreative forhold: Den eksisterende forskning beskriver en række positive sammenhænge og effekter af friluftsliv på menneskers mentale, fysiske og sociale
sundhed. Både friluftsliv og sundhed indebærer mange forskellige faktorer, og forskellige studier viser forskellige resultater, da der anvendes mange forskellige metoder og målgrupper for de gennemførte undersøgelser (Mygind, L., Kjeldsted, E.,
Hartmeyer, R., Mygind, E. & Bentsen, P. , 2018). Samlet vurderes det dog, at der
er potentielle sundhedspåvirkninger som følge af ændret adgang til rekreative områder og naturen.
Støj: Forskningsresultater viser, at støj kan påvirke vores helbred. Effekterne optræder ved forskellige støjniveauer, og graden af effekterne er i de fleste tilfælde
også afhængige af den tid, man er eksponeret. Støj, som forstyrrer nattesøvnen,
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vurderes at have langt større helbredsmæssige effekter end støj om dagen. Ifølge
Verdenssundhedsorganisationen WHO (WHO, 1999) kan støj give søvnforstyrrelser. Støj ændrer søvnmønstret i retning af flere opvågninger og kortere perioder
med dyb søvn. Dette har igen indflydelse på vores sundhed og velvære. Ifølge
WHO kan støj også øge risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb. Hos mennesker, der udsættes for en vedvarende støjbelastning, har man målt forhøjet blodtryk og puls samt øget produktion af stresshormoner. Oplevelsen af støj er forskellig, men mange mennesker oplever støj som generende.

5.8.2

Lovgrundlag
Vordingborg Kommunes sundhedspolitik beskriver både målsætninger for hverdagslivet og for det nære sundhedsvæsen. For hverdagslivet er der sat fem mål ,
herunder at anvende kommunens rige natur som et strategisk redskab til sundhedsfremme (Vordingborg Kommune, 2018d).

5.8.3

Eksisterende forhold
Projektområdet består i dag af marker og anvendes ikke til hverken overnatning,
oplevelsesaktiviteter eller friluftsliv. De eksisterende forhold er beskrevet under de
enkelte fagemner.

5.8.4

Konsekvenser i driftsfasen
Ferieparken giver mulighed for rekreative ophold i rolige og naturlige omgivelser
med mulighed for at opleve nattehimlen mv. Desuden placeres ferieparken i et
område med adgang til strand, vand og natur og mange muligheder for oplevelser
og et aktivt friluftsliv. Disse muligheder vurderes at have en positiv påvirkning af
menneskers sundhed.
Den forventede trafikbelastning som følge af feriecenteret vil medføre, at 10 ekstra boliger vil blive støjbelastede over 68 dB, dvs. stærkt støjbelastede, og 30 ekstra boliger vil blive støjbelastet over 58 dB. Støjen fra trafik kan påvirke sundheden for beboerne i de støjbelastede boliger, især i de stærkt støjbelastede boliger.
Risikoen for påvirkningen er størst ved støjbelastning om natten, hvor søvnen kan
påvirkes. Trafikken til og fra feriecenteret vil hovedsageligt ske i dagtimerne og
være intens i højsæsonen, hvorfor påvirkningen af sundheden vurderes at være
mindre.
Det er ikke muligt at kvantificere påvirkningen på menneskers sundhed forårsaget
af forskellige årsager og således afveje de positive påvirkninger mod de negative
påvirkninger. Afvejes påvirkningen geografisk vil der være en negativ påvirkning
af sundheden lokalt grundet trafikstøj og en positiv påvirkning af sundheden regionalt grundet øget mulighed for et aktivt friluftsliv mv.
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6 Natur og landskab
6.1 Landskab/visuelle forhold
I dette kapitel beskrives, hvorledes etableringen af Feriepark Møn Hjelm Bugt vil
påvirke landskabets karakter og visuelle forhold, herunder projektets visuelle påvirkning på kysten.
Kapitlet indeholder først en beskrivelse af den metodiske tilgang til vurderingen og
herefter en beskrivelse af eksisterende forhold. Med afsæt i de eksisterende forhold er det vurderet, hvordan Feriepark Møn Hjelm Bugt vil påvirke landskabet i
henholdsvis anlægs- og driftsfasen.

6.1.1

Metode
NIRAS har udviklet en metode til at vurdere et projekts påvirkning af landskab.
Hovedprincipperne i metoden er beskrevet i de følgende afsnit.
Vurderingen af ferieparkens påvirkning af landskabet har fokus på at vurdere,
hvordan landskabet inden for og i relevant afstand til udpegede landskaber kan
blive påvirket.
Vurderingsmetoden tager afsæt i landskabskaraktermetodens principper samt de
fire parametre, der er angivet på Figur 6.1.

Figur 6.1: Ferieparkens påvirkning af landskabet tager afsæt i
de fire parametre, der er angivet i figuren.

6.1.1.1

Analyseområde og projektområde
Påvirkningen af landskabet er analyseret og vurderet inden for et afgrænset analyseområde, som er vist på Figur 6.2. Analyseområdets afgrænsning er fastlagt ved
det landskabsområde, der vurderes at kunne blive visuelt påvirket ved etablering
af Feriepark Møn Hjelm Bugt.
Analyseområdets afgrænsning er mod øst fastlagt ved Klintholm Havn, hvorfra der
vurderes at være udsigt over store dele af kyststrækningen, hvori projektområdet
indgår. Mod nord og vest er afgrænsningen fastlagt ved en stigning i terrænet,
hvorfra der kan være visuelle forbindelser til ferieparken. Mod syd er analyseområdet afgrænset ved Hjelm Bugt.
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Figur 6.2: Oversigtskort der viser det område, der analyseres,
samt en angivelse af projektområdet (rødt).
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, maj 2021

Landskabet – eksisterende karakter (1)
Som udgangspunkt for at vurdere, hvordan Feriepark Møn Hjelm Bugt vil påvirke
landskabet, er de eksisterende karaktertræk dels inden for analyseområdet, Figur
6.2, og dels inden for projektområdet (rød afgrænsning) analyseret. Beskrivelsen er lavet med afsæt i landskabskaraktermetodens principper (Miljøministeriet,
2007) og repræsenterer vurderingsmetodens parameter 1, jf. Figur 6.1.
Med landskabskaraktermetoden defineres landskabet ud fra landskabets geologiske strukturer, kulturbetingede mønstre og elementer samt rumlige og visuelle
forhold.
Beskrivelsen er lavet på baggrund af en overordnet landskabskarakteranalyse, der
er udarbejdet af Vordingborg Kommune i 2019 (Vordingborg Kommune, 2019a).
Desuden har beskrivelserne afsæt i kortanalyser i GIS samt fotoregistrering af
landskabet.
Beskrivelserne har et omfang, en detaljeringsgrad og et fokus, der er relevant for
at vurdere projektets påvirkning af landskabet i henholdsvis anlægs- og driftsfase. Der vil derfor være forhold, der ikke er beskrevet eller er beskrevet på et
overordnet niveau.
Landskabet – værdi og sårbarhed (2)
Vurderingsmetodens parameter 2 handler om at vurdere den landskabelige værdi,
der er bestemt af landskabets kvalitet og betydning som illustreret på Figur 6.3.

59

Sticam ApS

14. september 2021

www.niras.dk

Figur 6.3: Vurdering af landskabelig værdi er bestemt af vurderingen af landskabets kvalitet
og betydning.
Illustration: NIRAS A/S

Kvaliteten bestemmes ud fra en vurdering af, om landskabet er særligt karakteristisk eller oplevelsesrigt, karakteristisk eller karaktersvagt. Denne vurdering laves
med afsæt i de beskrevne og analyserede eksisterende forhold (parameter 1).
Betydningen bestemmes ud fra, om landskabet alene har betydning for et lokalområde, om det har kommunal/regional betydning som følge af udpegning i kom
muneplan eller anden planlægning, eller om området har national/international betydning som følge a landsplanlægning, fredning, lovgivning eller internationale aftale.
Landskabets værdi bestemmes herefter ved at sammenveje kvalitet og betydning
og kan være ringe (værdi 1), lav (værdi 2), middel (værdi 3), høj (værdi 4) eller
unik (værdi 5). Hvis landskabet er tillagt værdi 3-5, kan det være sårbart over for
en karaktermæssig ændring og/eller visuel påvirkning fra etablering af ferieparken.
Projektets visuelle karakter – hvordan ser projektet ud? (3)
I anlægsfasen vil det være anlægsarbejdets omfang og karakter, der har betydning for projektets visuelle karakter og den visuelle påvirkning af landskabet, som
projektet medfører. Disse forhold er beskrevet i anlægsbeskrivelsen i kapitel 3, Error! Reference source not found., og indgår i vurderingen af anlægsfasen.
I driftsfasen vil det være projektets endelige udformning, der har betydning for
projektets visuelle karakter og den visuelle påvirkning af landskabet i driftsfasen.
Projektets synlighed i landskabet (4)
Synligheden af ferieparken er illustreret med en række visualiseringer, der viser
projektets placering i landskabet, herunder kystlandskabet, som en del af vurderingen af metodens parameter 4 jf. Figur 6.1.
Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch med stilistiske bygningsværker og
illustrerede beplantningsbælter.
Med visualiseringerne er projektets synlighed illustreret fra 12 punkter i det omgivende landskab, der repræsenterer synligheden fra veje og bebyggelser rundt om
projektområdet. De valgte fotostandpunkter tager højde for landskabets
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terrænmæssige forhold, således at projektet er visualiseret fra højdepunkter i det
omkringliggende landskab, hvorfra projektet kan have en synlighed. Projektet er
ligeledes visualiseret fra valgte punkter langs kystlinjen, hvorfra det vurderes, at
projektet kan have en synlighed, ligesom der er udarbejdet visualiseringer fra
Hjelm Bugt, der repræsenterer projektets synlighed set fra vandet.
Fotostandpunkter for visualiseringerne er vist på Figur 6.4. Hvert enkelt fotostandpunkt er opmålt med højpræcisions landmåler GPS for at sikre præcisionen i visualiseringerne. Visualiseringerne af kyststrækningen er udarbejdet på baggrund af
dronefotos på baggrund af dronens GPS-mål, inden for en halv meters præcision.

Figur 6.4: Placering af standpunkter for visualiseringer.
Illustration: NIRAS A/S
Baggrundskort: Ortofoto forår
2021, ©SDFE

Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af en 3D-model, der illustrerer projektet med det indhold af bygninger, beplantning og andre elementer, der fremgår
af den tekniske beskrivelse af projektet i Kapitel 3.
Visualiseringerne er jf. ovenstående ikke en nøjagtig gengivelse af de fremtidige
forhold, da senere detaljering og specifikationer i forhold til projektets præcise udformning og design vil spille ind. Visualiseringerne er udarbejdet i 3ds max og herefter indarbejdet i fotos gennem Photoshop. 3D visualiseringerne er kvalitetssikret
med data fra den danske højdemodel (DHM), ortofotos samt tekniske kort fra
Kortforsyningen. Med afsæt i visualiseringerne er projektets synlighed beskrevet
og vurderet under driftsfasen.
I denne rapport er vist de visualiseringer, der anses at være relevante for vurderingen af projektets påvirkning på landskabet. Visualiseringerne er på grund af
rapportens format reduceret i størrelse. Derfor bør visualiseringerne ses i fuld størrelse (svarende til A3) og høj opløsning i den særskilte visualiseringsrapport (bilag
3) for at give det rette indtryk af projektets synlighed i landskabet.

6.1.2

Lovgrundlag
Bevaringsværdige landskaber
Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre,
at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske
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værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi. (Miljøstyrelsen,
Landskabsinteresser, 2021)
I overensstemmelse med planlovens § 11a indeholder Kommuneplan 2018 for
Vordingborg Kommune (Vordinborg Kommune, 2018a) udpegninger og retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og områder med geologisk bevaringsværdi.
Projektområdet er beliggende i et landskab, der i Kommuneplan 2018 er udpeget
som særligt bevaringsværdigt landskab. Udpegningerne indgår i beskrivelsen af
eksisterende forhold, ligesom det indgår som en del af vurderingen af projektets
påvirkningsgrad. Projektområdet er ikke beliggende i et større sammenhængende
landskab.
Kystnærhedszone
Det er en national interesse, at de åbne danske kyster bevares.
(Erhvervsstyrelsen, 2021). Der er derfor udpeget en 3 km zone langs kyststrækningen (kystnærhedszone), med det formål at beskytte den særlige natur og de
landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne.
I overensstemmelse med planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 21 indeholder Kommuneplan 2018, for Vordingborg Kommune retningslinjer for arealanvendelse inden for
Kystnærhedszonen. Bestemmelserne for planlægning inden for kystnærhedszonen
er fastlagt i planlovens kapitel 2a, §§ 5a og 5b.
Projektområdet er i Kommuneplan 2018 udlagt som rammeområde til rekreative
forhold i form af feriehotel, og det er beliggende i landzone. Området blev udlagt
til dette formål i Regionplan 2005, hvorefter det blev videreført i kommuneplanen.
Idet projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, vil projektets påvirkning af kysten indgå som et parameter i vurderingen af de visuelle forhold.

6.1.3

Eksisterende forhold

6.1.3.1

Landskabets karakter
Beskrivelsen af landskabets karakter har et niveau og fokus, der er relevant for at
vurdere projektets påvirkning af landskabets karakter og visuelle forhold. Beskrivelsen omfatter de overordnede terrænforhold, der kendetegner landskabet omkring projektområdet, samt de kulturbestemte landskabstræk, der i samspil med
terrænet giver landskabet sin rumlige og visuelle karakter.
Beskrivelsen tager udgangspunkt i Landskabskarakteranalysen for ”Det Midtmønske Landbrugslandskab” (Vordingborg Kommune, 2019a), kortanalyser samt fotoregistrering af området.
Overordnede terrænforhold og geologiske interesser
Landskabet opleves med et let bølget terræn, som geologisk set er en del af en
større moræneflade, der dækker store dele af landskabet på den centrale del af
Møn.
Terrænet mellem Stege Nor og Hjelm Bugt opleves generelt som jævnt til let bølget, og med en let terrænstigning mod nord, langs Stege Nors sydvendte kyststrækning.
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Terrænet mod øst og vest er et højereliggende dødislandskab. Her fremstår terrænet generelt mere bakket, særligt omkring tunneldalen, der strækker sig mellem
Stege Nor og Hjelm Brugt, øst for projektområdet.
Inden for selve projektområdet er terrænet let bølget, og med et jævnt fald mod
kysten. Terrænet falder ca. 4 m inden for projektområdet fra nordvest mod sydøst.

Figur 6.5: Terrænkort, der illustrerer de overordnede terrænforhold omkring projektområdet
(markeret med rødt).
©SDFE, WMS-tjeneste, Farvekodet højdemodel

Figur 6.6: Terrænkort med 1 m
højdekurver, der illustrer landskabets terrænforhold i projektområdet.
©SDFE, WMS-tjeneste, Farvekodet højdemodel, DHM2007
kurver 1 m
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Kulturbestemte landskabstræk
Landskabets kulturbetingede karaktertræk har afsæt i udskiftningen af landsbyerne, og er kendetegnet ved landskabets strukturer af veje, bebyggelse, læhegn
og diger, der på forskellig vis afspejler udskiftningstidens blok- og stjernestrukturer. Særligt tydeligt fremstår disse strukturer omkring landsbyerne omkring Stege
Nor, nord for projektområdet, hvor særligt vejstrukturerne er med til at afspejle
landsbyernes stjerneudskiftning. Dette kan ses på det historiske kort over analyseområdet, Figur 6.7.
Figur 6.7: Historisk kort, der viser de oprindelige kulturbetingede strukturer inden for analyseområdet. Strukturerne tager
afsæt i udskiftningstidens
stjerne- og blokudskiftning af
landsbyerne.
©SDFE, WMS-tjeneste, Høje
Målebordsblade, 1842-1899,
april 2021

Den oprindelige, kulturbetingede struktur fremstår i høj grad brudt, og afspejler en
udvikling, hvor hegn og diger er fjernet til fordel for større marker.
Inden for selve projektområdet findes kun et enkelt, mindre læhegn øst for gården, Lindegård. Projektområdets østlige afgrænsning følger strukturen af et bevokset dige, mens der langs den vestlige afgrænsning findes et læhegn.
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Figur 6.8: Udsigt over projektområdet og kyststrækningen
set fra sydvest.
Den oprindelige struktur af
hegn og diger er sløret af landskabets udvikling med større
marker.
Den orange pil indikerer den
eksisterende bebyggelse i området, Lindegård.
Foto: NIRAS, september 2020

Rumlige og visuelle landskabstræk
Landskabet inden for analyseområdet er generelt karakteriseret ved dyrkede marker og spredtliggende, middelstore gårde samt en brudt struktur af hegn og diger,
der tegner forskellige retninger på kryds og tværs af landskabet. Dette giver landskabet en ustruktureret og let sammensat karakter i middel skala. Ud over den varierede struktur af beplantninger, veje og bebyggelser er det bølgede terræn ligeledes med til at forstærke oplevelsen af en sammensat karakter.
Til trods for at mange af de oprindelige hegn og diger er nedlagt eller delvist nedbrudte, opleves landskabet med en del bevoksninger, der tilfører landskabet en
transparent rumlig karakter. Det betyder, at de visuelle relationer på tværs af
landskabet og mod kysten ofte brydes af bevoksninger eller bebyggelser.

Figur 6.9: Udsigt fra projektområdet ved Lindegård set mod
nordøst, hvor det eksisterende
beplantede dige danner en
rumlig/visuel afgrænsning af
landskabet.
Foto: NIRAS, september 2020
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Idet terrænet inden for projektområdet opleves jævnt til let bølget, og kun med et
lille terrænfald mod kysten, har bevoksningen stor betydning for den visuelle relation til kysten. Hvor landskabet fremstår åbent, er der således vide udsigter mod
kysten, mens bevoksning og bebyggelse andre steder hindrer de visuelle relationer
til kysten.

Figur 6.10: Udsigt fra projektområdets sydøstlige afgrænsning, hvor bevoksningens betydning for de visuelle relationer til kysten fremstår tydeligt.
Foto: NIRAS, september 2020

Den bugtede kystlinje langs Hjelm Bugt har betydning for de visuelle relationer på
langs af kyststrækningen. Det betyder, at der, selv fra store afstande, er visuelle
sammenhænge på tværs af bugten. Her har afstanden dog betydning for, hvor tydeligt landskabets karakter opfattes. Dette er med til at tilføre landskabet en særlig visuel kvalitet langs Hjelm Bugt.
De visuelle relationer til Stege Nor, nordvest for projektområdet, er i stor udstrækning begrænset af terrænet. Idet terrænet er forholdsvis jævnt, og med et højdepunkt umiddelbart syd for noret, er der således kun udsigt til Stege Nor fra de helt
nære landskaber langs kyststrækningen. Der er således heller ingen visuelle relationerne mellem Stege Nor og Hjelm Bugt.

Figur 6.11: Kun fra det nære
landskab omkring Stege Nor er
der udsigt over vandet og
Stege By.
Foto: NIRAS, september 2020
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Kysten
Kystlinjen ud mod Hjelm Bugt er en erosionskyst og er således præget af kystklinter i varierende højder. Nedenfor kystklinterne ses en 10-15 m bred strand med
sand og sten.
Figur 6.12 illustrerer den afgrænsede kystforlandsgrænse langs Hjelm Bugt, som
er fastlagt i landskabskarakteranalysen for ”Det Midtmønske Landbrugslandskab”
(Vordingborg Kommune, 2019a). Kystforlandsgrænsen er betegnelsen for den del
af landskabet, der terrænmæssigt orienterer sig mod kysten, samt de kystnære
områder, hvorfra der er visuel kontakt til vandfladen, også kaldet ”kystrummet”.
I landskabskarakteranalysen er kystforlandsgrænsen langs Hjelm Bugt afgrænset
som varierende, men overvejende beliggende i et smalt forløb langs kystlinjen.
Enkelte steder strækker kystforlandsgrænsen sig længere ind i landet. Projektområdet ligger uden for det afgrænsede kystforland, hvilket betyder, at landskabet
kun i begrænset omfang er orienteret mod kysten, både terrænmæssigt og visuelt.
Figur 6.12: Afgrænsning af
kystforlandsgrænsen, hvorfra
der er visuel relation til kyststrækningen (markeret med
stiplet blå).
Projektområdet er vist med en
rød cirkel, der angiver den omtrentlige placering.
©Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Det
Midtmønske Landbrugslandskab.

Kyststrækningen, der ligger umiddelbart ud fra projektområdet, er præget af stejle
skrænter med 6-8 m terrænstigning. Neden for skrænten tegnes strandlinjen af en
smal sandstrand.
Landskabet er kendetegnet ved et landbrugslandskab med dyrkede marker, der
strækker sig helt ud til kystlinjen. Kysten ud for projektområdet, som er vist på Figur 6.13, er således kendetegnet ved et relativt åbent landbrugslandskab, med
enkelte, brudte hegnsstrukturer. Bevoksningskarakteren betyder, at der i nogen
grad er visuel kontakt mellem projektområdet og Hjelm Bugt, mens det jævne terræn og den høje kystskrænt har betydning for, at projektområdet kun i begrænset
omfang orienterer sig mod kysten.
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Figur 6.13: Dronefoto, der viser
kyststrækningen ud for projektområdet. Det dyrkningsprægede landbrugslandskab strækker sig helt ud til kysten, og har
en transparent karakter, hvor
bevoksning i form af læhegn og
bevoksede diger, stedvis bryder
den visuelle kontakt til kysten.
Kysten er præget af en stejl
kystskrænt med en smal sandstrand.
Den orange pil indikerer den
eksisterende bebyggelse i området, Lindegård.
Foto: NIRAS, september 2020

Områder med landskabelig værdi
Områder med særlige landskabskvaliteter er i Kommuneplan 2018 udpeget som
Områder med landskabelig værdi, jf. retningslinje 49.1 (Vordinborg Kommune,
2018a). Landskabet inden for de udpegede områder skal således bevares. Landskabsudpegningen omfatter store dele af Møn, herunder hele kyststrækningen
langs Hjelm Bugt, som vist på Figur 6.14. Det betyder, at der inden for projektområdet ikke må etableres bebyggelse og anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe landskabets værdi.
Særligt den lange kystlinje og de visuelle relationer på langs af kysten vurderes at
have betydning for denne landskabsudpegning.
I Kommuneplanens redegørelse er det dog fremhævet, at der med næstkommende kommuneplanrevision vil ske en revision af landskabsudpegningerne, på
baggrund af landskabskarakteranalysen.

68

Sticam ApS

14. september 2021

www.niras.dk

Figur 6.14: Projektområdet
(markeret med rødt) er beliggende i et landskab, der i kommuneplanen er udpeget ”Områder med landskabelig værdi”
(markeret med grønt). Det betyder, at der knytter sig særlige
retningslinjer til anvendelse og
regulering af landskabet inden
for det udpegede område.
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, Bevaringsværdige
landskaber, maj 2021

6.1.3.2

Landskabets vigtighed
Med afsæt i den overordnede landskabsanalyse for området samt landskabskarakteranalysen for ”Det Midtmønske Landbrugslandskab” (Vordingborg Kommune,
2019a) vurderes landskabet omkring projektområdet at være karakteristisk.
På baggrund heraf vurderes landskabet inden for projektområdet at have en middel landskabsværdi, jævnfør vurderingsskemaet Figur 6.1. Det betyder, at landskabet inden for projektområdet ikke vurderes at være særligt sårbar over for en
karaktermæssig ændring.
Projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen, men uden for det afgrænsede
kystforland, og medfører således ikke ændringer, der påvirker kystnærhedszonens
formål (Error! Reference source not found.) inden for kystforlandsgrænsen.
Idet projektområdet grænser umiddelbart op til kystforlandet, samt det forhold, at
landskabet her fremstår forholdsvist åbent, kun med enkelte afskærmende bevoksninger, vurderes landskabet at have en sårbarhed, der knytter sig til den visuelle oplevelse af kystlandskabet, både set fra den omgivende kyststrækning langs
Hjelm Bugt og set fra vandsiden.
Idet landskabet inden for kystnærhedszonen er af national interesse, vurderes
landskabet set fra vandsiden at have en høj landskabsværdi jævnfør vurderingsskemaet Figur 6.1. Det betyder, at det kystnære landskab inden for det afgrænsede kystforland vurderes at være særligt sårbart over for ændringer, der medfører en visuel påvirkning for oplevelsen af kystlandskabet, set fra vandsiden.
Vurderingen af projektets påvirkningsgrad vil således forholde sig til et generelt
landskabshensyn, set i forhold til landskabets karakter, men til et særligt landskabshensyn, set i forhold til projektets påvirkning på kystlandskabets visuelle forhold.

6.1.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Anlægsarbejdet vil som udgangspunkt foregå inden for almindelig arbejdstid i dagtimerne. Der vil dermed ikke eller kun i begrænset omfang være behov for
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arbejdsbelysning i anlægsfasen. Da anlægsarbejdet i høj grad sker på terræn, vil
evt. belysning være tæt på terræn og uden vidtrækkende effekt.
På grund af landskabets forholdsvis jævne terræn samt landskabets transparente
karakter, vurderes anlægsarbejdet at have størst synlighed fra de helt nære omgivelser, samt fra vandsiden, hvor det vil medføre en mindre påvirkning af landskabets visuelle karakter, mens påvirkningen af det øvrige landskab vil være ubetydelig. Efterhånden som anlægget etableres, vil påvirkningen svare til påvirkningen i
driftsfasen.
Samlet set vurderes påvirkningen i anlægsfasen at være mindre.

6.1.5

Konsekvenser i driftsfasen
Vurderingen i driftsfasen tager afsæt i beskrivelserne af landskabets eksisterende
forhold samt projektets visuelle karakter og synlighed.
For vurdering af projektets påvirkning af landskabets karakter og visuelle forhold,
er der udarbejdet en række visualiseringer, der viser projektets indpasning i landskabet.

6.1.5.1

Projektets visuelle karakter
Projektet er visualiseret på baggrund af bestemmelserne i lokalplanplan R
15.11.01, Feriepark Møn, Hjelm Bugt, som giver mulighed for en disponering af
området, som vist på helhedsplanen Figur 6.15, og som er beskrevet nærmere i
kapitel Error! Reference source not found..

Figur 6.15: Helhedsplan, der viser ferieparkens indplacering i
landskabet.
Illustration: Consept Aps/Niras

Særligt lokalplanens bestemmelser omkring bygningernes omfang og udformning
(§6), herunder højde, materialer og farver, samt bestemmelser om ubebyggede
arealer og beplantning (§8), har betydning i forhold til projektets påvirkning på
landskabets karakter og visuelle forhold.
Særligt væsentligt for projektets visuelle påvirkning er bestemmelserne, der fastlægger en maks. bygningshøjde på 8,5 m, facader i naturligt eller sortmalet træ,
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tage i træ eller sortmalet plademateriale, samt brede udhæng, der sammen med
indbyggede lameller nedbringer refleksion fra vinduespartierne.
Bestemmelserne vedrørende bolignær beplantning er ligeledes afgørende i forhold
til den visuelle afskærmning af bebyggelsen. Lokalplanen fastlægger bestemmelser
for at bebyggelsen omkranses af beplantning i form af buske og træer, ligesom
der etableres afskærmende beplantning omkring hele projektområdet, som visuelt
afskærmer området fra naboejendommene. Også de eksisterende læhegn og bevoksede diger indgår som en del af den afskærmende beplantning.
Disse bestemmelser har alle betydning for, hvorledes projektet naturligt kan indpasses i de omgivende landskabsfarver.
6.1.5.2

Projektets synlighed i landskabet
Projektets synlighed er vurderet på baggrund af en række visualiseringer af projektet, set fra forskellige standpunkter i det omgivende landskab, som vist på Figur 6.16. Der er i beskrivelsen medtaget de visualiseringer, der vurderes at være
relevante for en fyldestgørende beskrivelse af den landskabelige påvirkning.

Figur 6.16: Ortofoto med fotostandpunkter for visualiseringer
samt fotovinkler.
Illustration: NIRAS A/S
Baggrundskort: Ortofoto forår
2021

Alle visualiseringer viser bygningerne med den maksimalt tilladte bygningshøjde,
samt med træklædte facader og mørke tagflader. Beplantning er vist med højder
af 9½-10 m, hvilket svarer til træernes forventede højde inden for en periode på
op til 15 år. Her spiller vindforholdende ved kysten ind i forhold til beplantningens
reducerede vækstbetingelser.
Visualiseringerne viser projektets indpasning i landskabet, dels fra de nære omgivelser omkring projektområdet (standpunkt 03, 04 og 05), dels fra de omkringliggende sommerhusområder og landsbyer (standpunkt 06, 10, 11 og 12) og dels fra
Hjelm Bugt og kysten ved Klintholm Havn (standpunkt 01, 02 og 09), der viser
projektets visuelle påvirkning af kysten.
Der er desuden udarbejdet visualiseringer fra Stege (punkt 07) og fra det højereliggende landskab mod sydvest (punkt 08). Disse visualiseringer er ikke medtaget
i rapporten, da projektet ikke fremstår synligt fra disse områder. Begge visualiseringer fremgår dog af visualiseringsrapporten, bilag 3.
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Alle visualiseringer er i rapporten indsat i reduceret størrelse og i 16:9 format. Visualiseringerne skal derfor ses i fuld størrelse i visualiseringsrapporten, bilag 3, for
at give et retvisende billede af projektets synlighed i landskabet.
Projektets synlighed fra de nære omgivelser
Langs Lindegårdsvej, vest for projektområdet, er landskabet let forhøjet og med
udsigt over det landbrugsprægede landskab, med spredte bevoksninger i varierende højder. Fra dette punkt er baggrunden stedvis præget af udsigten over kyststrækningen øst for området (til venstre i billedet, Figur 6.17) og over den åbne
vandflade i Hjelm Bugt (til højre i billedet). Udsigten brydes dog af den spredte bevoksning og af det tværgående højspændingsanlæg.

Figur 6.17: Eksisterende forhold (øverst) og visualisering
(nederst), der viser projektet
set fra Lindegårdsvej, vest for
projektområdet (standpunkt
03).
Den røde markering på billedet,
nederst til venstre er en markering af projektet.
Visualisering: NIRAS september
2020/april 2021

Projektområdet er beliggende lavere i terrænet, og er i stor udstrækning skjult bag
eksisterende bevoksninger. Bebyggelsen ligger under horisontlinjen på den bagvedliggende kyststrækning, og er således ikke med til at bryde horisontlinjen og
den visuelle oplevelse af kystlandskabet. Bebyggelsens karakter og visuelle udtryk
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er i høj grad indpasset i det eksisterende landskabsbillede, hvor særligt bygningernes naturlige farveholdninger indgår i de øvrige landskabsfarver.

Figur 6.18: Eksisterende forhold (øverst) og visualisering
(nederst), der viser projektet
set fra Vængesgårdsvej, øst for
projektområdet (standpunkt
04).
Visualisering: NIRAS september
2020/april 2021

På Figur 6.18 er projektområdet vist fra Vængesgårdsvej, øst for projektområdet.
Her er landskabet karakteriseret ved en forholdsvis tæt bevoksningsstruktur, der
dels udgøres af den eksisterende bevoksning langs projektområdets østlige afgrænsning, og dels af bevoksningen omkring de eksisterende bebyggelser i områdets omgivelser. Her har både den eksisterende samt planlagte bevoksning betydning for, at bebyggelsen kun i mindre grad fremstår synligt i landskabsbilledet.
Særligt de mørke tagflader har betydning for, at bebyggelsen i høj grad indgår i
landskabets øvrige mørke farver, og derved kun fremstår med begrænset synlighed.
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Figur 6.19: Eksisterende forhold (øverst) og visualisering
(nederst), der viser projektet
set fra Lindegårdsvej, nord for
projektområdet (standpunkt
05).
Den røde markering på billedet,
nederst til venstre er en markering af projektet.
Visualisering: NIRAS september
2020/april 2021

Figur 6.19 viser projektområdet, set fra Lindegårdsvej, nord for området. Herfra
kan bebyggelsens omfang tydeligt fornemmes, og bebyggelsen indgår således i en
stor del af landskabsbilledet. Her er terrænet relativt jævn og den eksisterende
bevoksningsstruktur og bebyggelse bryder de visuelle sammenhænge på tværs af
landskabet, hvilket har betydning for, at landskabet fremstår med en begrænset
rumlig afgrænsning. Den planlagte bebyggelse, som fremgår af visualiseringen,
nederst i Figur 6.19, er højdemæssigt indpasset i de horisontale strukturer, der
tegner sig i landskabsbilledet, og som udgøres af den eksisterende bebyggelse og
beplantning, samt af det tværgående højspændingsanlæg. Igen er de mørke tagflader på bebyggelsen i høj grad med til at nedtone byggeriets visuelle påvirkning
af landskabets karakter, og byggeriet falder naturligt ind i landskabets øvrige,
mørke farver.
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Projektets synlighed fra omkringliggende sommerhusområder og landsbyer
Figur 6.20 viser udsigten til ferieparken set fra sommerhusområdet, Oddermose
Strand, vest for projektområdet. Landskabet mellem sommerhusområdet og projektområdet fremstår som et naturpræget lavbundsområde, Oddermosen, der er
karakteriseret ved spredte bevoksninger, der bryder den visuelle sammenhæng på
tværs af landskabet. Oddermosen er geologisk set tidligere havbund (marint forland) og er derfor lavere liggende i landskabet. Den lavere beliggenhed har betydning for, at bevoksningen i Oddermosen i højere grad virker afskærmende for udsigterne på tværs.

Figur 6.20: Eksisterende forhold (øverst) og visualisering
(nederst), der viser projektet
set fra Oddermose (standpunkt
12).
Den røde markering på billedet,
nederst til venstre er en markering af projektet.
Visualisering: NIRAS september
2020/april 2021

Særligt det forhold, at Oddermosen ligger lavere i terrænet og fremstår med en
bevokset karakter har betydning for, at projektet kun i meget begrænset omfang
fremstår synligt, set fra standpunkt 12. Ligeledes bebyggelsens omfang og visuelle
udtryk, herunder bygningernes højder og naturlige materialer, har betydning for,
at byggeriet naturligt indpasses i landskabets farver.
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Ved landsbyen Svensmarke, nord for området, er der udsigt over de dyrkede marker mod syd, hvor kyststrækningen langs Hjelm Bugt kan anes i baggrunden, se
Figur 6.21. Flere delvist brudte læhegn strækker sig på tværs af landskabet, og
bryder de visuelle sammenhænge på tværs af landskabet. Her har også det forholdsvis jævne terræn betydning for, at der kun i mindre omfang er lange kig på
tværs af landskabet.

Figur 6.21: Eksisterende forhold (øverst) og visualisering
(nederst), der viser projektet
set fra landsbyen Svensmarke,
nordvest for projektområdet
(standpunkt 06).
Den røde markering på billedet,
nederst til venstre er en markering af projektet.
Visualisering: NIRAS september
2020/april 2021

Projektets lave karakter og de horisontale linjer, der dannes af den nye bebyggelse, vurderes her at indgå som en naturlig del af det samlede landskabsbillede,
og understreger de horisontale linjer, der er dannet ved den eksisterende hegnsbevoksning. Igen er bebyggelsens mørke farver med til at give projektet et visuelt
udtryk, der naturligt indpasser sig i landskabets farver.
På samme vis som fra Svensmarke er udsigten fra landsbyen Keldbylille, nordøst
for projektområdet, ligeledes præget af dyrkede marker og flere små bevoksningsstrukturer, der er med til at bryde de visuelle sammenhænge på tværs af landskabet. Også her er terrænet relativt jævnt, hvilket begrænser de lange udsigter over
landskabet. Dette kan ses på øverste foto, Figur 6.22.
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Figur 6.22: Eksisterende forhold (øverst) og visualisering
(nederst), der viser projektet
set fra landsbyen Keldbylille,
nordøst for projektområdet
(standpunkt 11).
Den røde markering på billedet,
nederst til højre, er en markering af projektet.
Visualisering: NIRAS september
2020/april 2021

Også her vurderes projektet at være naturligt indpasset i det eksisterende landskab, og indgår som en naturlig del af landskabets horisontale linjer og de mørke
landskabsfarver. Projektområdet adskiller sig således ikke væsentligt fra det øvrige landskab i området. Dette kan ses på nederste foto, Figur 6.22.
Projektets synlighed fra Hjelm Bugt
På Figur 6.23 ses udsigten over kyststrækningen langs Hjelm Bugt, set fra en afstand af 1 km fra kystlinjen, og i 2-2,5 meters højde over vandfladen, hvilket ca.
svarer til udsigten fra en båd. Herfra kan den høje kystklint tydeligt fornemmes
som en lysere, horisontal linje mellem vandfladen og landskabets bevoksninger.
Fra kysten fornemmes landskabets jævne terræn ligeledes tydeligt, og det er således kun muligt at se den helt kystnære del af landskabet, svarende til den afgrænsede kystforlandsgrænse, som fremgår af Figur 6.12. Bevoksningen langs kysten
fremstår således som en mørk, horisontal linje i landskabet, der skjuler det bagvedliggende landskab.
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Til venstre i billedet, Figur 6.23, kan det tydeligt fornemmes, hvordan Oddermosen, sydvest for området, ligger lavere i terrænet, og hvordan bevoksningen her
strækker sig helt ned til vandfladen.
Figur 6.23: Eksisterende kyslandskab (øverst) og visualisering af ferieparken (nederst),
set fra Hjelm Bugt, ca. 1 km
syd for projektområdet (Fotostandpunkt 01).
Den røde markering på det lille
billede, nederst til venstre, viser projektets placering.
Dronefoto og visualisering:
NIRAS september 2020/april
2021

Idet der i projektet er lagt stor vægt på, at bebyggelsen holdes i mørke farver og
overvejende i naturlige materialer, fremstår bebyggelsen med et nedtonet udtryk,
der i høj grad falder i ét med det øvrige landskabsbillede langs kysten. Bebyggelsen underlægger sig således de mørke, horisontale linjer, der kendetegner kystlandskabet, og fremstår nænsomt indpasset i landskabets eksisterende, visuelle
udtryk.
Bygningernes udformning med store udhæng og afskærmende lameller har til formål at nedbringe lysforurening i området af hensyn til oplevelsen af Møns Dark
Sky. Dette forhold har ligeledes betydning for, at både lysforurening i de mørke timer og refleksioner i de lyse timer nedbringes, også set fra kysten.
For at redegøre for projektets visuelle påvirkning på kystlandskabet set fra den øvrige kyststrækning er der udarbejdet en visualisering fra Klintholm Havn, ca. 8 km
øst for projektområdet. Det vurderes, at Klintholm Havn er det nærmeste sted
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langs kysten, hvor kysten bugter sig så tilstrækkeligt, at projektområdet indgår i
kystlandskabet. På Figur 6.24 er vist fotos af eksisterende forhold langs kysten
(øverst) og visualisering af, hvordan projektet indgår i kystlandskabet (nederst).
Det vurderes, at både den store afstand samt projektets fremtoning har betydning
for, at projektet kun i mindre grad kan opfattes i landskabsbilledet.

Figur 6.24: Eksisterende kyslandskab (øverst) og visualisering af ferieparken (nederst),
set fra Klintholm Havn (Fotostandpunkt 09).
Dronefoto og visualisering:
NIRAS september 2020/april
2021

Samlet vurdering
Etableringen af Feriepark Møn Hjelm Bugt vurderes samlet set at have en mindre
påvirkning på landskabets karakter og visuelle forhold. Vurderingen er en samlet
afvejning af landskabets karakter og vigtighed, som beskrevet under eksisterende
forhold, samt graden af karaktermæssig og visuel forstyrrelse, som projektet vil
påføre de eksisterende forhold. Nedenfor er en nærmere redegørelse for vurderingen.
Projektet indgår i et landskab, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab,
men som på baggrund af Vordingborg Kommunes landskabsanalyse (Vordingborg
Kommune, 2019a) er vurderet karakteristik og uden særligt karakteristiske
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landskabstræk, der begrunder et særligt landskabshensyn. Der er således taget
udgangspunkt i en vurdering på baggrund af et generelt landskabshensyn.
Projektet er samtidig beliggende inden for kystnærhedszonen, og med orientering
mod Hjelm Bugt, hvilket betyder, at projektets visuelle påvirkning af kystlandskabet er af national interesse. Projektets indpasning i kystlandskabet er derfor vurderet på baggrund af et særligt landskabshensyn.
Projektet vurderes overordnet set at være indpasset i landskabet på en måde, så
det indgår som en del af landskabets eksisterende strukturer og elementer i form
af bevoksning og bebyggelse.
Bebyggelsen er i stor udstrækning tilpasset på en måde, så den i omfang og udtryk i høj grad falder i ét med landskabets naturlige, mørke farver. Her er særligt
bebyggelsens mørke tagflader og de naturprægede facadematerialer med til at
give bebyggelsen et afdæmpet udtryk, ligesom bygningernes højde og udformning
med spidse tage, har betydning for, at bebyggelsen optræder afdæmpet og højdemæssigt er tilpasset i det øvrige landskabsbillede.
Fra de fleste steder i det omgivende landskab vil eksisterende bevoksning omkring
projektområdet i stor udstrækning være med til at afskærme projektet visuelt. I
takt med at den planlagte beplantning inden for projektområdet når sin fulde
højde, vil projektet i endnu højere grad fremstå visuelt afskærmet fra det omkringliggende landskab.
Set fra vandsiden syd for området, Hjelm Bugt, fremstår bebyggelsen i højere
grad med en mere åben karakter, uden samme visuelle afskærmning fra eksisterende bevoksninger. Bebyggelsen inden for projektområdet optræder med en åben
placering ud mod kysten, og projektets synlighed fra kysten vurderes således at
være større end fra det øvrige landskab. Her har bebyggelsens udtryk i form af
udformning, farver og materialer dog stor betydning for, at projektet i høj grad
indgår i det samlede landskabsbillede, og falder i ét med landskabets naturlige,
mørke farver. Det er ligeledes væsentligt for vurderingen, at bebyggelsen ikke
overstiger højden af den eksisterende bevoksning, men at den holder sig under
den horisontale linje, som bevoksningen tegner. Bebyggelsens store udhæng og
de indbyggede, afskærmende lameller, er ligeledes med til at kaste skygge på de
store vinduespartier, så refleksion og lys fra vinduerne nedbringes.
Det vurderes, at den landskabelige påvirkning vil være størst i de første par år efter anlæggets etablering, hvorefter den nye bevoksning vil have en størrelse og
karakter, der er med til at styrke helhedskarakteren af landskabet. Samlet set vurderes graden af forstyrrelse derfor at være middel i de første år efter anlæggelsen,
men herefter lav.
På baggrund af disse betragtninger vurderes projektet at have en ubetydelig påvirkning på landskabets karakter, set fra det omkringliggende landskab, men en
mindre påvirkning på kystlandskabet set fra Hjelm Bugt.
Alle visualiseringer er udarbejdet på baggrund af fotos fra september 2020, hvor
eksisterende beplantning i området fremstår fuldt udsprunget. Den nye beplantning inden for projektområdet er ligeledes visualiseret med løv på træerne. Idet
både eksisterende og kommende beplantning har betydning for projektets visuelle
fremtoning i landskabet, vurderes årstidernes skiften at have nogen betydning for
projektets visuelle påvirkning. Ved løvfald vurderes projektet således at fremstå
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mere synligt i landskabet end på de viste visualiseringer. Det vurderes dog ikke, at
have afgørende betydning for den samlede vurdering af projektets påvirkningsgrad.

6.2 Natur
Møn rummer noget af Danmarks mest unikke natur, og af samme årsag blev Møn
og de omkringliggende øer og vandområder den 14. juni 2017 optaget i UNESCOs
verdensomspændende netværk af biosfæreområder. Biosfæreområderne er modelområder for bæredygtig udvikling, som har til hensigt at samle borgere, virksomheder og institutioner, så der bliver skabt balance mellem mennesker og natur. Biosfæreområder er samtidig kendetegnet ved at omfatte en unik natur, hvor
man på Møn bl.a. kan opleve de fleste danske naturtyper, Møns Klint, Nyord Enge
og Østersøens bugter og fjorde.
Det eksisterende landskab indenfor projektområdet for ferieparken består af store
opdyrkede marker med enkelte levende hegn og et skrånende terræn mod syd.
Arealet syd for projektområdet ned mod Hjelm Bugt, hvor der muligvis på sigt skal
etableres rekreative grønne arealer, udgøres ligeledes af dyrkede områder. Der
ligger ingen beskyttede naturtyper eller registreringer af beskyttede arter indenfor
byggefeltet. Det omkringliggende område udgøres af mindre marklodder, med
flere læbælter og skel, hvor der også findes beskyttet natur og levesteder for beskyttede arter.

6.2.1

Metode
Beskrivelse og vurdering af naturforholdende er baseret på data om beskyttede
naturtyper og arter fra Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2021), samt
artsregistreringer på Naturbasen (Naturbasen, 2021). I kortlægningen er der samtidig taget udgangspunkt i de nyeste ortofotos. Kortlægningen og vurderingen
knytter sig i høj grad til den omkringliggende beskyttede natur, samt Møns samlede natur, der er en del af UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder.
Projektets påvirkning i anlægs- og driftsfasen er vurderet på baggrund af projektets forventede udformning og de tilhørende anlægsaktiviteter.

6.2.2

Lovgrundlag
Ifølge naturbeskyttelsesloven § 3 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019a) må der
ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper som enge, moser,
overdrev og heder samt søer og vandløb. Påvirkninger, der kan medføre tilstandsændringer, kan både være direkte (i form af fx arealinddragelse) og indirekte
(som fx. ændrede udledninger). Tilstandsændring af et beskyttet naturområde må
kun ske med forudgående dispensation fra den ansvarlige myndighed.
Mange arter er beskyttet indirekte gennem beskyttelse af deres levesteder. En stor
del af artsbeskyttelsen sker således gennem naturbeskyttelsesloven. Derudover
findes der også en række arter, som er fredet i henhold til artsfredningsbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2021), fordi de er truet af udryddelse. Fredede dyr og
planter må ikke samles ind eller slås ihjel, og fredede planter må ikke flyttes fra
det sted, de vokser, uden forudgående dispensation fra den ansvarlige myndighed.
I afsnit 0 om Natura 2000 fremgår en separat vurdering af bilag IV-arter.
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Eksisterende forhold
Projektområdet udgøres hovedsageligt af landbrugsarealer med enkelte læhegn i
områdets afgrænsning. Indenfor projektområdet er der et eksisterende gårdanlæg
Lindegård ud mod Lindegårdsvej.
Der er indenfor projektområdet ikke forekomst af beskyttede naturtyper. I det omkringliggende område findes der flere beskyttede vandhuller og ca. 175 m vest for
projektområdet ligger der et større engområde. De nærmeste beskyttede naturtyper er to vandhuller, som ligger ca. 80 m henholdsvis syd og nord fra det sydvestlige hjørne af projektområdet for ferieparken, se Figur 6.25.
Begge vandhuller er senest blevet besigtiget tilbage i 2010, hvor de begge blev
estimeret til at have en moderat naturtilstand. Begge vandhuller er registreret som
næringsrige og domineret af dunhammer. Ud fra det foreslåede skitseforslag til
eng- og aktivitetslandskabet syd for Lindegården, vil det eksisterende vandhul
blive bevaret og integreret i landskabet, såfremt der etableres grønne områder.
Der er inden for projektområdet ingen forekomst af beskyttede arter. Området
vurderes samtidig ikke at omfatte yngle- og rastesteder for beskyttede eller
sjældne arter, da der udelukkende er tale om dyrkede arealer og smalle isolerede
læhegn uden gamle træer.
Nærmeste registrering af beskyttede arter er i de to vandhuller nærmest projektområdet. Her er der i 2019 i forbindelse med NOVANA-overvågningen registreret
stor vandsalamander og springfrø i det nordlige vandhul (Danmarks Miljøportal,
2021). Begge arter er også tidligere registreret i det sydlige vandhul, men ikke i
de seneste 10 år. I nogle af de øvrige vandhuller i området er der gjort fund af lille
vandsalamander og grønbroget tudse (Naturbasen, 2021).

Figur 6.25: Oversigt over området for ferieparken og de nærmeste beskyttede naturtyper.
Baggrundskort: Ortofoto forår
2020, ©SDFE.
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Den sydlige afgrænsning af ferieparken flugter med strandbeskyttelseslinjen, som
har til formål at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. Hele området syd for ferieparken,
ligger således indenfor strandbeskyttelseslinjen, og er samtidig udpeget som økologisk forbindelse i Vordingborg Kommuneplan 2018-2030 (Vordingborg
Kommune, 2018b). De økologiske forbindelser er udpeget for at skabe sammenhæng mellem de oftest små naturområder, som derved kan være med til at
fremme naturkvalitet og spredningsmuligheder for arter. Det skal jf. retningslinjerne for de økologiske forbindelser i videst muligt omfang sikres, at spredningsmulighederne ikke forringes, og kvaliteten af de økologiske forbindelser skal forbedres gennem naturpleje og naturgenopretning.
Selve kyststrækningen (ca. 5-10 m fra kystlinjen og op mod land) er samtidig udpeget som område med særlige naturbeskyttelsesinteresser (Vordingborg
Kommune, 2018b). Kyststrækningen udgør derfor et kerneområde, for nogle af de
vigtigste naturinteresser i kommunen. Formålet med udpegningen er at sikre de
beskyttelses- og bevaringsinteresser, der knytter sig til området. Jf. retningslinjerne for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser må der ikke etableres
nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets beskyttelsesstatus. Der må ikke etableres større rekreative anlæg og aktiviteter. Mindre støttepunkter for det almene uorganiserede friluftsliv kan dog tillades, forudsat at det kan ske uden at tilsidesætte beskyttelseshensynet.

6.2.4

Konsekvenser i anlægsfasen
I det følgende afsnit er de potentielle påvirkninger af beskyttet natur beskrevet og
vurderet som følge af projektets anlægsfase.
Projektområdet rummer ingen beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter. Der vil derfor ikke forekomme arealinddragelse af beskyttede naturtyper eller potentielle levesteder for beskyttede arter, som følge af projektet. Påvirkninger fra støj, støv og lys vurderes at være så lokalt begrænset, at de nærmeste
forekomster af beskyttede arter ikke vil blive påvirket og heller ikke deres levesteder.
Syd for projektområdet er der forekomst af en enkelt § 3-beskyttet sø, der har karakter af vandhul. Vandhullet ligger uden for området for ferieparken og vil ikke
blive påvirket af byggeriet.
I anlægsfasen skal det sikres, at overfladevand fra befæstede arealer inden for
projektområdet ikke afledes til det sydlige § 3-beskyttede vandhul, eller øvrige beskyttede naturtyper. På den måde kan det sikres, at beskyttede natur heller ikke
påvirkes indirekte.
Såfremt ovenstående forhold integreres i den videre planlægning vurderes påvirkningen på beskyttede naturtyper at være ubetydelig i anlægsfasen, da ingen beskyttede naturtyper eller arter vil blive hverken direkte eller indirekte påvirket af
projektet i anlægsfasen.
Såfremt der etableres et eng- og aktivitetslandskab, som beskrevet i
skitseforslaget, forudsættes det, at vandhullet syd for projektområdet vil blive
integreret, således at påvirkning undgås.
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Konsekvenser i driftsfasen
I dette afsnit er de potentielle påvirkninger af beskyttede naturtyper og arter beskrevet og vurderet for projektets driftsfase.
Overfladevand fra befæstede arealer og tage i ferieparken vil blive håndteret ved
opsamling i nyetablerede bassiner, hvorfra det ledes mod syd til Hjelm Bugt. Det
skal i den videre planlægning sikres, at der ikke ændres ved den nuværende til- og
fraførsel af vand ved det § 3-beskyttede vandhul syd for projektområdet. Vandhullet vurderes derfor heller ikke at blive indirekte påvirket som følge af håndtering af
overfladevand. Forsinkelsesbassiner og nye vandhuller etableres med flade skråninger (1:3 – 1:5), så de samtidig kan fungere som nye potentielle levesteder for
padder.
Såfremt der etableres et eng- og aktivitetslandskab syd for projektområdet, jf.
landskabsplanen (Vordingborg Kommune, 2019b), vurderes det at være i overensstemmelse med retningslinjerne for forvaltning af de økologiske forbindelser i Vordingborg Kommune. Etablering af et eng- og aktivitetslandskab kan potentielt
være med til at forbedre kvaliteten af de økologiske forbindelser ved at skabe levesteder og spredningsveje for arter.
Området med særlige naturinteresser nærmest stranden friholdes for påvirkning
og vil ikke blive påvirket af feriebyen.
UNESCO biosfæreområder er kendetegnet ved unik natur, men er samtidig også
områder, der skal skabe samspil mellem mennesker og natur, samt aktivere lokale
fællesskaber med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Etableringen af feriebyen vurderes at kunne bidrage positivt til visionen om at skabe samspil mellem
mennesker og natur, da projektet kan bidrage aktivt til at formidle og opleve Møns
natur.
På baggrund af ovenstående vurderes projektet i driftsfasen at have en positiv effekt på den lokale natur, da der etableres nye vandhuller og projektet kan være
med til at understøtte biosfæreområde Møn. Såfremt der etableres et eng- og aktivitetslandskab syd for projektområdet vurderes det at kunne bidrage yderligere til
en positiv indvirkning på den lokale natur.
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7 Vand og jord
7.1 Jordhåndtering
7.1.1

Metode
Oplysninger om forurenede og potentielt forurenede grunde (såkaldte V1 og V2 lokaliteter) samt områdeklassificerede arealer (lettere forurenede byområder) er
indhentet fra Danmarks Arealinformation (Danmarks Miljøportal, 2021). Der er
desuden foretaget en gennemgang af ældre kort og flyfotos for at vurdere, om der
er eventuelle opfyldninger i området. Historiske kort er indhentet fra Vordingborg
Kommunes digitale temakort for Kommuneplan 2018 (Vordingborg Kommune,
2018b).

7.1.2

Lovgrundlag
Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne og begrænse jordforurening samt forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på
grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt (Miljø- og Fødevareministeriet,
2017d). Jordforureningsloven regulerer de overordnede forhold for registrering,
opgravning og håndtering af forurenet jord og er udmøntet i en række bekendtgørelser, hvoraf den vigtigste er jordflytningsbekendtgørelsen, der fastsætter regler
for anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2015).
Nyttiggørelse eller genanvendelse af forurenet jord samt etablering af midlertidige
mellemdepoter for forurenet eller muligt forurenet jord er omfattet af miljøbeskyttelsesloven, der bl.a. har til formål at forebygge forurening af luft, vand, jord og
undergrund samt værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af
dyre- og plantelivet (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019a).

7.1.3

Eksisterende forhold
Projektområdet ligger i landzone og hele arealet anvendes til landbrugsdrift bortset en fra en enkelt større ejendom med flere driftsbygninger. Landbrugsjorden
betragtes som uforurenet og jord kan flyttes frit. Lindegårdsvej, der passerer gennem området, er offentlig vej og jorden under vejen betragtes som lettere forurenet. Der er ikke registreret nogen forurenede arealer (kortlagte V1 og V2 lokaliteter) inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområdet og området ligger uden
for områdeklassificering af byzoneområder.
Ved gennemgang af ældre luftfoto og målebordsblade over projektområdet er der
ikke fundet områder som vandhuller eller ældre tørve- eller grusgrave, som kunne
være opfyldt med fyldjord. Hele området har siden 1950´erne været anvendt som
landbrugsjord.

7.1.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Bebyggelsen placeres så vidt muligt på områdets naturlige terrænniveau og husene etableres på pæle, hvilket betyder, at der kun skal foretages mindre jordarbejder for etablering af byggeriet. Det vil være nødvendigt at udgrave til punktfundamenter, kloaktraceer, afløb og etablering af mindre vandhuller. Såfremt der er
mindre lokale lavninger, kan der ske opfyld med jord, således at bygningerne ikke
etableres i et bluespots. Der skal ligeledes udføres mindre udgravninger til regnvandsbassiner, lokal afledning af regnvand (LAR) og vandhuller, og der skal
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afgraves til etablering af interne køreveje samt til en mindre udvidelse af Lindegårdsvej, der forløber gennem ferieparken.
Da jorden som udgangspunkt er uforurenet kan den flyttes frit. Jord der flyttes fra
offentlig vej betragtes dog som lettere forurenet og skal anmeldes til Vordingborg
Kommune og prøvetages efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2015). Jorden anmeldes via det digitale anmeldeskema på
Vordingborg Kommunes hjemmeside.
7.1.4.1

Arbejdspladsarealer og risiko for spild ved anlægsarbejder
Der vil i anlægsfasen være behov for etablering af midlertidige arbejdspladsarealer
inden for projektområdet, hvor den opgravede jord kan lægges i midlertidigt depot
og evt. prøvetages. Jord fra vejarealer skal adskilles fra den uforurenede jord.
I anlægsfasen kan der være risiko for, at der sker spild med olieprodukter ved
tankning af entreprenørmaskiner eller spild og lækage fra tanke eller slanger. Risikoen for forurening reduceres ved, at der opstilles spildbakker, og at tanke opstilles i containere. Der vurderes, at være en ubetydelig risiko for forurening ved
spild. Såfremt der sker spild kontaktes Vordingborg Kommune straks. Det vurderes i givet fald at have en mindre lokal midlertidig påvirkning og en hurtig oprensning vil sikre, at miljøet ikke påvirkes.
Arealer, der skal anvendes til opbevaring af jord fra offentligt vejareal, skal etableres med fast belægning af enten stabilgrus eller jernplader. Generelt skal der søges om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven (§19) til oplag af lettere forurenet
jord fra fx offentlig vej.

7.1.4.2

Strategi for jordhåndtering
Ifølge Vordingborg Kommunes Jordregulativ (Vordingborg Kommune, 2017a) har
kommunen vedtaget en strategi for jordhåndtering, som har til formål at sikre en
mere bæredygtig håndtering af overskudsjord (Vordingborg Kommune, 2017b).
Strategien sigter bl.a. mod at tilvejebringe konkrete og fleksible løsninger til lokal
nyttiggørelse af overskudsjord. På den måde bliver overskudsjord fra bygge- og
anlægsprojekter til en ressource, der anvendes lokalt til gavn for borgerne i stedet
for at være et dyrt affaldsprodukt, der transporteres over store afstande. Overskudsjord, der opgraves i kommunen, skal så vidt muligt nyttiggøres lokalt i et af
de projekter, som kommunen har valgt at igangsætte. Ifølge strategien skal der
ved anlægsprojekter arbejdes med at:
1. Begrænse mængden af opgravet jord og beholde jorden på matriklen
2. Køre jorden direkte til lokale nyttiggørelsesprojekter
3. Køre jorden i jordbank til der er brug for jorden lokalt
Med projektets planer om at etablere feriehuse på pæle vurderes det, at projektet
er i overensstemmelse med kommunes jordhåndteringsstrategi, idet jordmængder
og jordarbejder er søgt minimeret.
Dele af den jord der afgraves, vurderes at kunne genindbygges ved udjævning og
planering omkring huse og veje, idet lokalplanen giver mulighed for dette.
Det vurderes, at der vil opstå mindre mængder jord fra fx eksisterende vejarealer,
udgravning til kloaktracéer og lignende, som det ikke er muligt at genindbygge, og
som må bortskaffes til godkendt modtager.
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Ifølge Vordingborg Kommunes hjemmeside er det nærmeste sted til modtagelse af
jord Stege Fælled Bakker ca. 9 km fra projektområdet. Området er et rekreativt
område, der kan modtage jord til udbygning af en bakke med forskellige aktivitetsmuligheder. Jordens forureningsgrad skal være kendt, og modtagelsen af jord
skal godkendes af Vordingborg Kommune.
Såfremt der ønskes genindbygget lettere forurenet jord fra veje skal dette afklares
med Vordingborg Kommune.
7.1.4.3

Sammenfatning
Det vurderes, at håndteringen af jord ved afgravning, overordnet set, vil have en
ubetydelig påvirkning, idet der primært forventes håndteret uforurenet jord. I forhold til øvrigt miljø kan påvirkning på miljøet reduceres ved genanvendelse af jord
i projektet fremfor bortkørsel, og ved rørlægningen vil genindbygning af den opgravede jord delvist kunne erstatte primære råstoffer.

7.1.5

Konsekvenser i driftsfasen
Efter at anlægsfasen er afsluttet vil der ikke længere skulle håndteres jord.
Da interne veje, parkeringspladser og stier anlægges i materialer som grus, stenmel, græs, græsarmering og træ mv., vil der med nogle års mellemrum skulle planeres og udskiftes jord/grus på de anlagte grusveje, parkeringsarealer og stier, da
de vil slides af bilkørsel og vejrlig. Ligeledes kan det blive nødvendigt med mindre
jordarbejde ved udskiftning af træstolper, hvis der etableres gangbroer på våde
arealer, samt at der opgraves mindre mængder sediment fra etablerede regnvandsbassiner. Det opgravede materiale bortskaffes til godkendt modtager.
Samlet vurderes det, at der vil være en ubetydelig påvirkning i forhold til jord,
jordforurening og recipienter i driftsfasen.

7.2 Grundvand
7.2.1

Metode
Oplysninger om grundvand og drikkevandsinteresser er indhentet fra Danmarks
Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2021), og der er hentet supplerende oplysninger om indvindingsoplande og vandværker fra Vordingborg Kommunes digitale temakort for Kommuneplan 2018 (Vordingborg Kommune, 2018b). Der er desuden
anvendt oplysninger om relevante boringer og vandforsyningsanlæg fra GEUS´ boringsdatabase JUPITER (GEUS, 2021), jordartskort og geomorfologiske kort samt
oplysninger fra Basisanalysen 2021-2027 for Vandområdeplanerne (Miljøstyrelsen,
2019).

7.2.2

Lovgrundlag
Vandforsyningsloven (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020b) har til formål at sikre,
at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en
samlet planlægning. Dette skal finde sted efter en samlet vurdering af vandforekomsternes omfang samt befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning. I vurderingen skal der bl.a.
tages hensyn til miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse samt bevarelse af omgivelsernes kvalitet.
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Vandområdeplanerne implementerer EU’s Vandrammedirektiv i Danmark og målet
med vandområdeplanerne er, at alle vandområder – her grundvand- skal opnå
”god” tilstand inden for planperioden. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have god kvalitet. Området er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for
Vandområdedistrikt Sjælland (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016) og
basisanalysen 2021-2027, som ligger til grund for de kommende vandområdeplaner, og miljømålene indarbejdes i de kommunale handle- og indsatsplaner.
Projektområdet er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Møn og Bogø
(Vordingborg Kommune, 2020).

7.2.3

Eksisterende forhold
Vandforsyning til projektområdet sker fra Råbylille vandværk, som har forsyningspligten i området jf. vandforsyningsplanen (Vordingborg Kommune, 2014). Den
nordlige del af projektområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens den sydlige del ligger i område med drikkevandsinteresser
(OD), se Figur 7.2. Projektområdet ligger uden for indvindingsopland til almene
vandværker og er ikke udpeget som hverken nitratfølsomt indvindingsområde
(NFI) eller indsatsområde (IO). Råbylille vandværk har p.t. ikke en stabil drikkevandskvalitet og har påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten. Vandværket arbejder for en udvidelse af vandindvindingen til vandværket til sikring af drikkevandskvaliteten.
Nærmeste øvrige almene vandforsyninger til lokalplanområder er Østmøn Drikkevand a.m.b.a og Vordingborg Vand A/S. Det nærmeste indvindingsopland ligger
ca. 500 m nord for projektområdet og hører til Råbylille Vandværk, se Figur 7.2
(Rambøll, 2018).

7.2.3.1

Geologi og grundvandsmagasiner
Landskabet på Møn er et morænelandskab med overvejende lerbund, der nogle
steder på øen gennemskæres af dalstrøg opfyldt med ferskvandsaflejringer. Over
det meste af Møn er den geologiske lagfølge præget af istektoniske forstyrrelser,
der har betydet, at flager af skrivekridt findes mellem de kvartære aflejringer. To
steder er intensiteten af disse forstyrrelser meget høj - ved Hvideklint i Hjelm Bugt
og ved Møns Klint, hvor kridtflagerne er skudt op til 100 m i vejret.
Den geologiske lagserie omfatter både prækvartære, kvartære og postglaciale aflejringer. De prækvartære aflejringer er repræsenteret ved skrivekridtet, der dels
danner basis for de overliggende kvartære istidsaflejringer og dels er opskudt i flager sammen med de kvartære aflejringer. Ifølge indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Møn findes der fire lag af smeltevandssand, hvoraf kun de tre nederste (S1-S3) er gennembrudt af de opskudte flager (Vordingborg Kommune, 2020).
Leret har generelt en betydelig tykkelse (ca. 20-30 m) over skrivekridtet og sandlagene S1-S3, men på grund af forstyrrelserne i lagfølgen er det vanskeligt at fastlægge beskyttelsespotentialet af leret over grundvandsmagasinerne. Generelt er
det dog vurderet, at beskyttelsen af grundvandet på Møn er god ud fra en lertykkelsesmæssig betragtning (Vordingborg Kommune, 2020). Indvindingsinteresserne hos vandværkerne er primært knyttet til det primære magasin i skrivekridtet.
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Figur 7.1: Lagfølge af den geologiske model for Møn med de
kvartære sandmagasiner (S1S4), og skrivekridtet, hvor indvindingsinteresserne er knyttet
til. Lagene er stærk forstyrret
af istektoniske forstyrrelser
(Vordingborg Kommune, 2020).
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Grundvandets potentiale i skrivekridtet viser, at strømningsretningen ved projektområdet er mod sydøst. På Møn ligger trykniveauet for grundvandet kotemæssigt
højere end lerlagets underside, og magasinet vurderes at være spændt, så nedsivningen til magasinet vurderes at være begrænset. Lokalt kan der være artesiske
forhold i magasinet. Ifølge indsatsplanen ligger grundvandsdannelsen i området på
50-100 mm/år, da ikke alt grundvand, der bliver dannet, ender i kalkmagasinet,
hvorfra hovedparten af indvindingen foregår (Vordingborg Kommune, 2020),
(Rambøll, 2018).
Området er omfattet af Vandområdedistrikt Sjælland og ifølge basisanalysen
2021-2027 for Vandområdeplanerne findes to dybe grundvandsforekomster i området (Miljøstyrelsen, 2019):

•
•

DK206_dkms_3610_kalk
DK206_dkms_3566_ks

For begge grundvandsforekomster er den kemiske og kvantitative tilstand vurderet
til at være god, og data viser ingen overskridelse af kvalitetskrav for nitrat
(Miljøstyrelsen, 2019).
Ifølge indsatsplanen er grundvandskemien i det primære grundvandsmagasin i
kalken dog stærkt præget af høje koncentrationer af visse naturligt forekommende
stoffer, som ammonium, NVOC, klorid og fluorid samt høje koncentrationer af
svovlbrinte og methan, der i nogle tilfælde er vanskelige at fjerne ved almindelig
vandbehandling (Vordingborg Kommune, 2020). På Råbylille Vandværk er der
fundet MTBE i lave koncentrationer under grænseværdien.
7.2.3.2

Vandindvinding
De nærmeste almene vandværker er Bissinge Vandværk (Vordingborg Vand ID
55730) ca. 3,2 km vest for projektområdet, hvor der indvindes fra boring med
DGU nr. 233.256, se Figur 7.2. Vandværket har tilladelse til at oppumpe 20.000
m3 årligt med en administrativ forlænget tilladelse. Råbylille Vandværk (ID 55746)
ligger ca. 3,5 km nordøst for projektområdet, og der er tilladelse til at indvinde ca.
65.000 m3 om året fra to nærliggende boringer (DGU nr. 227.143 og 227.144).
Der er udpeget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring boringerne,
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se Figur 7.2. Ved begge vandværker indvindes fra skrivekridtet ca. 30 m under
terrænoverfladen.
Der ligger flere små enkelt vandværker i området mellem Stege Nor og Hjelm
Bugt, men ingen helt nær ved projektområdet, se Figur 7.2.
Figur 7.2: Grundvands- og drikkevandsinteresser nær projektområdet.
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, maj 2021

7.2.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Anlægsarbejdet medfører, at de øverste lag af muld skal fjernes og erstattes med
grus, men da husene anlægges på pæle og veje anlægges som mindre grusveje,
skal der kun foretages mindre overfladiske gravearbejder få steder. I forhold til
grundvandet er det risikoen for spildhændelser fra anlægsarbejdet, der kan udgøre
en miljøbelastning i anlægsfasen. Generelt vil de overfladenære anlægsarbejder
være at betragte som almindelig jordbearbejdning, og de vil således ikke være en
risiko for eller påvirke grundvandsressourcen.
Maskiner, materiel, brændstof og kemikalier skal dog opbevares på arbejdsarealer
på fast belægning, for at reducere risikoen for påvirkning af grundvandet. Der er
ingen risiko for at påkøre boringer inden for projektområdet, og der skal ikke foretages grundvandssænkning.
Med de nævnte foranstaltninger for opbevaring af maskiner og brændstof vurderes
påvirkningen af drikkevands- og grundvandsressourcen at være ubetydelig i anlægsfasen.

7.2.5

Konsekvenser i driftsfasen
Når feriecenteret er taget i brug, vil der ikke være nogen grundvandstruende aktiviteter, der kan medføre forurening af grundvandet. Feriehusene tilkobles det eksisterende spildevandssystem, og der etableres opsamling og afledning af vand fra
både husene, udendørs brusere og øvrige udendørs badefaciliteter.
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Feriehusene placeres i tætliggende klynger, så der friholdes store grønne kiler
mellem de forskellige bebyggelser, hvor der fortsat kan foregå nedsivning af regnvand. Ligeledes anlægges parkeringsarealer samt veje og stier fortrinsvis med
græsarmering eller som grusveje, så anlæg af befæstede arealer minimeres.
Området vil blive tilknyttet Råbylille Vandværk, men idet regnvand fra tagene vil
blive opsamlet og anvendt til toiletskyl, vil forbruget af drikkevand blive reduceret
med 40 %. Vandværket har meddelt, at de vil sørge for den tilstrækkelige kapacitet. Der etableres tillige lokal afledning af regnvand (LAR) i området, så nedsivning
kan opretholdes og samtidig minimeres mængden af spildevand.
Der vil derfor ikke være risiko for nedsivning af forurenede stoffer fra projektområdet, der kan påvirke grundvandsmagasinet. Samlet vurderes det, at projektets påvirkning på private og almene vandforsyningsboringer og grundvandsressourcen i
driftsfasen er ubetydelig. Projektet vil således ikke forringe den aktuelle tilstand af
de eksisterende grundvandsforekomster og drikkevandsanlæg. Der vil fortsat
kunne ske nedsivning i området, som ikke vil påvirke de fastlagte miljømål for de
målsatte grundvandsforekomster i Vandområdeplanerne.

7.3 Overfladevand
7.3.1

Metode
Vurderingen af påvirkningen på vandkvalitet og vandområder er foretaget i henhold til lov om vandplanlægning (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017b).
Der er indhentet oplysninger i MiljøGIS for den gældende vandområdeplan 20152021 og hertil hørende basisanalyse for det vandområde, der berøres af projektet:
Vandområde nr. 44 Hjelm Bugt. Der er ikke indhentet data fra den nye basisanalyse for vandområdeplanerne 2021-2027, da denne ikke indeholder tilstandsvurdering for kystvande. Der er ydermere indhentet data fra Overfladevandsdatabasen
(Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Universitet, 2021) og faglige rapporter.
I det følgende dækker termen ’miljøfarlige stoffer’ over både naturligt forekommende stoffer som tungmetaller og PAH’er, og menneskeskabte stoffer som organotinforbindelser, polychlorerede biphenyler, dioxiner og blødgørere.

7.3.1.1

Vurdering af økologisk tilstand
Den økologiske tilstand for de kystnære farvande vurderes på baggrund af flere
kvalitetselementer, herunder klorofyl-a, bunddyr og dybdeudbredelsen af ålegræs.
Desuden er der i vandområdeplanerne fokus på at nedbringe kvælstoftilførslen til
kystvandene for at bringe kystvandene i god økologisk tilstand.
I vurderingen af den økologiske tilstand i kystvande indgår også visse nationalt
udvalgte miljøfarlige stoffer som et kvalitetselement.

7.3.1.2

Vurdering af kemisk tilstand
Kemisk tilstand vurderes ud fra koncentrationen af 45 stoffer i vandfasen, biota
(levende organismer) og sediment, som EU har prioriteret, og som udgør en særlig
risiko for vandmiljøet. Miljøkvalitetskravene, der ligger til grund for vurdering af
hhv. økologisk og kemisk tilstand, fremgår af bilagene til bekendtgørelse om
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fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017a).

7.3.2

Lovgrundlag

7.3.2.1

Vandområdeplaner
De kystnære farvande, søer og vandløb er inddelt i vandområder, og Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet vandområdeplaner for disse områder. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, og de skal
sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv (EU, 2000). Direktivet fastsætter en
række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur
for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. I
dansk lovgivning er dette implementeret gennem lov om vandplanlægning (Miljøog Fødevareministeriet, 2017b), som er grundlag for vandområdeplanerne. Loven
beskriver de tiltag, som skal iværksættes for at opnå god miljøtilstand. Denne tilstand er opnået for overfladevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god.
Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landenes vandområder: Vandløb, søer,
den kystnære del af havet og grundvand skal have ”god tilstand” i 2027.
De danske vandområdeplaner indeholder således ”opskriften” på, hvordan Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirektivet. Målet med vandområdeplanerne
er, at alle vandløb, søer og kystvande skal opnå god økologisk og kemisk tilstand.
For den marine del af vandområdeplanerne er målet at forbedre tilstanden i fjorde
og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof (Miljøstyrelsen, 2021).
I henhold til Indsatsbekendtgørelsen § 8, stk. 3 må der ikke meddeles tilladelse til
merudledning til vandområder, hvor der ikke er målopfyldelse, og hvor der er et
reduktionskrav (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019b).
Miljømål, miljøtilstand, miljøkvalitetskrav og tærskelværdier for miljøtilstanden er
angivet i:
•
•
•
•

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019)
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017)
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kyst-vande,
overgangsvande, og grundvand (BEK nr. 833 af 27/06/2016)
Indsatsprogrammer for de enkelte vandområder er fastlagt i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af
11/04/2019).

Under Miljø- og Fødevareministeriet er det Miljøstyrelsen, der varetager det praktiske arbejde med at udarbejde vandområdeplaner og indsatsprogrammer. Kommunerne udarbejder vandhandleplaner, der redegør for, hvordan kommunerne i de
kommende år vil realisere indsatserne i de statslige vandområdeplaner.
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Forholdet mellem vandrammedirektivet og Natura 2000
Forholdet mellem den danske implementering af vandrammedirektivet (EU, 2000)
og habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne (EU, 1992), (EU, 2009) er detaljeret
beskrevet i ny vejledning til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020a).
Hvor et Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag er tilknyttet en målsat vandforekomst, har disse områder og forekomster status som beskyttede i vandområdeplanlægningen. Indsatsprogrammerne for vandområderne er derfor væsentlige for
de fastsatte bevaringsmålsætninger i Natura 2000-planerne. Natura 2000-planernes mål om forbedret kvalitet i vandforekomster realiseres derfor igennem vandområdeindsatsen.
Denne tætte sammenhæng mellem vandområdeplanlægningen og Natura 2000planerne gør, at en samtidig vurdering af en påvirkning af en vandforekomsts tilstand er et afgørende bidrag til væsentlighedsvurderingen og en evt. senere konsekvensvurdering. I vurderingen skal indgå, om forekomsten kan opnå eller fastholde det fastsatte mål efter indsatsbekendtgørelsens § 8 (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2019b). Hvis et projekt ikke vurderes at medføre en forringelse af de målsatte vandforekomster, må der anses at være en god formodning
om, at det heller ikke indebærer en væsentlig påvirkning af de relevante Natura
2000-områder. En vurdering efter vandrammedirektivet erstatter dog ikke en selvstændig konkret væsentligheds- og evt. også konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen.
I indeværende afsnit er der foretaget en vurdering i henhold til lov om vandplanlægning (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017b) og i afsnit 7.4 om Natura 2000 er
der foretaget en væsentlighedsvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen (EU,
1992).

7.3.3

Eksisterende forhold
Hjelm Bugt udgøres af vandområde nr. 44 Hjelm Bugt i vandområdedistrikt Sjælland og hovedopland 2.5 Smålandsfarvandet. Området er ca. 36.204 ha stort og er
af åbenvandstypen OW3b, hvilket betyder at det er et område med varierende lavere saltholdighed og lille tidevandsforskel.

Målsætning

Der er endnu ikke fastsat nye målsætninger for kystvandene for den kommende
planperiode, men den overordnede målsætning for vandområde nr. 44 Hjelm Bugt
er i den gældende planperiode fastsat til god økologisk og kemisk tilstand.

Samlet tilstandsvurdering

Tilstanden i vandområdet er som tidligere beskrevet endnu ikke vurderet i den nye
basisanalyse for den kommende planperiode, men vil først blive offentliggjort med
udkastet til de nye vandområdeplaner i løbet af 2021. Af de gældende vandområdeplaner (2015-2021) fremgår det, at den økologiske tilstand i området er moderat og den kemiske tilstand ikke er god. Af Tabel 7.7.1 fremgår tilstandsvurderingen for vandområdet, jf. vandområdeplanen 2015-2021.
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Ålegræs

Bundfauna

Miljøforurenende
stoffer

Samlet
økologisk
tilstand

Sediment

Muslinger

Fisk

Samlet
kemisk
tilstand

Moderat

Ukendt

Ukendt

Moderat

Ikke god

Ukendt

Ikke god

Ikke god

Tabel 7.7.1: Tilstandsvurdering for vandområde nr. 44 Hjelm Bugt jf. basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021 Sjælland.

Økologisk tilstand

Den samlede økologiske tilstand for vandområdet er vurderet til at være moderat.
Tilstandsklassen er fastsat ud fra indikatorparametrene klorofyl og ålegræs, som
er i moderat økologisk tilstand i vandområdet. For indikatorparametrene bundfauna og miljøforurenende stoffer er den økologiske tilstand ukendt.

Kemisk tilstand

Den kemiske tilstand for vandområdet er ikke god. Tilstandsklassen er fastsat ud
fra indikatorparametrene sediment og fisk, som ikke er i god tilstand grundet BDE
(bromerede diphenylethere) og kviksølv. Den kemiske tilstand for muslinger er
ukendt.

Indsatsbehov

Der er intet indsatsbehov for reduktion af kvælstof i vandområde nr. 44 Hjelm
Bugt.

7.3.4

Konsekvenser i anlægsfasen
Feriehusene bygges på punktfundamenter/pæle, således at regnvand kan passere
under og ledes væk på terræn og vejene etableres som grusveje. Ved etablering
af funderingen vil der ikke være behov for at bortpumpe grundvand (se afsnit 7.2
om grundvand).
I forbindelse med anlæggelse af udløb til overfladevandet, skal der forventeligt ske
anlægsarbejde i nærheden af vandforekomster. I anlægsfasen vil det derfor blive
sikret, at der ikke sker sedimentspild til enten den eksisterende grøft eller til selve
bugten, når udløbet etableres. Dette kan ske ved at afspærre grøften midlertidigt,
således at anlægsarbejdet kan udføres tørt .

7.3.5

Konsekvenser i driftsfasen
I driftsfasen vil overfladevandet blive håndteret lokalt indenfor projektområdet og
renset i vådbassiner før udledning til Hjelm Bugt. Udledningen af overfladevand fra
bebyggelser og vejanlæg vil kunne medføre en påvirkning på vandområde nr. 44
Hjelm Bugt.

7.3.5.1

Lokal håndtering af overfladevand
Når ferieparken står endelig færdig, er det tiltænkt at den består af 200 ferieboliger, svarende til en bebyggelse på ca. 34.000 m2 og en bebyggelses procent på
ca. 20. Overfladevandet fra projektområdets bebyggelser og vejanlæg skal ifølge
lokalplanen håndteres lokalt og ledes til Hjelm Bugt.
I bilag 3 er en beskrivelse af, hvordan overfladevandet i lokalområdet kan håndteres. Det fremgår, at projektområdet rummer flere muligheder for at etablere våde
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regnvandsbassiner, som kan tilbageholde og sikre en rensning af regnvandet inden
udledning. Figur 7.3 viser de såkaldte ’bluespots’, som er lavninger i terrænet.

Figur 7.3: Bluespots indenfor
projektområdet. Jo lysere den
blå farve er jo dybere er lavningen.
Baggrundskort fra SDEF orthofoto forår 2020, Bluespot fra
NIRAS oversvømmelseskort

Som det fremgår af Figur 7.3 rummer projektområdet flere større naturlige lavninger, som på grund af et naturligt terrænfald kan kobles sammen, så vandet samlet
kan ledes ud fra et af bassinerne. Af bilag 3 fremgår, at der maksimalt er behov
for et bassin volumen på 3.700 m3, etableret med et permanent vådvolumen på
1.160 m3. Flere af de viste bluespot har en størrelse på over 2.500 m3, hvorfor det
er muligt at etablere tilstrækkeligt rense-volumen inden udledning til Hjelm Bugt.
Bassinstørrelsen er afhængig af hvor stor en udledning, der kan tillades til Hjelm
Bugt (min. 1 l/s/ha og max. 3 l/s/ha), om det både er tagvand og vejvand, der
skal ledes til bassin, og hvilket regn-scenarie der anvendes. Til at vurdere om det
er muligt at håndtere regnvand lokalt, er der taget udgangspunkt i en regnhændelse med gentagelsesperiode på 5 år og en klimafaktor på 1,15. Udledningen til
Hjelm Bugt vil være mellem 4-17,2 l/s afhængigt af bassinvolumen. Våde regnvandsbassiner lever som minimum op til BAT jf. Faktablad om dimensionering af
våde regnvandsbassiner (Vollertsen, Hvitved-Jacobsen, & Haaning Nielsen, 2012).
Det vurderes muligt enten at udlede vandet via eksisterende grøft (der delvist
fremgår af oversigtskort) eller ved at etablere et ny åben eller rørlagt (evt. kombineret) kanal/grøft igennem arealet sydøst for projektområdet.
7.3.5.2

Påvirkning på økologisk tilstand
Den samlede økologiske tilstand for vandområde nr. 44 Hjelm Bugt er moderat.
Tilstanden er vurderet på baggrund af de to kvalitetselementer klorofyl og
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ålegræs, hvor tilstanden er moderat. Potentielle påvirkninger på de to kvalitetselementer er tilknyttet indholdet af tilgængelige næringsstoffer i vandet. For klorofyl
gælder det særligt, at de to primære næringsstoffer kvælstof og fosfor er tilgængelige i vandet, da disse er afgørende for væksten af fytoplankton og derved
mængden af klorofyl. Udbredelsen af ålegræs er afhængig af lysforhold, hvorfor en
høj klorofylmængde i vandet kan medføre udskygning. Hertil kommer at store forekomster af fytoplankton og klorofyl medfører større mængde materiale, der skal
nedbrydes og derved forbruger ilten i vandet, hvilket også medfører dårligere
vækstbetingelser for ålegræs. Udover næringsstoffer kan andre forhold også være
af betydning for kvalitetselementerne, bl.a. forekomsten af miljøfremmede stoffer
og mængden af suspenderet stof. Miljøfremmede stoffer er vurderet under kemisk
tilstand.
Der er naturligt både kvælstof og fosfor i overfladevand, både fra luftbårne kilder
og fra udsivning fra jorden. For kystvande er kvælstof forsat den mest begrænsede vækstfaktor for fytoplankton og til dels ålegræs. I takt med at landbrugets
bidrag reduceres vil fosfor naturligt overgå til at blive afgørende for væksten, som
det er tilfældet i mange ferskvandssøer.
Ved projektet udtages arealet fra landbrugsdrift og den samlede udledning af
kvælstof, via naturlig afstrømning til bugten, reduceres. Indholdet af kvælstof fra
overfladevandet vil være betydeligt mindre end den mængde, der reduceres ved
at tage arealet ud af landbrugsdrift. Dertil reducerer de våde regnvandsbassiner
ca. 40 % af det kvælstof, som ender her, og i gennemsnit vil koncentrationen af
kvælstof i overfladevandet efter at have passeret et vådt regnvandsbassin være
mellem 0,7-2 mg/l (Vollertsen, Hvitved-Jacobsen, & Haaning Nielsen, 2012). Med
en årsnedbør på 600 mm (jf. bilag 3) svare dette til en maksimal udledning til
Hjelm Bugt på mellem 24.000 – 34.800 m3 pr. år, afhængigt af om vejarealer afvandes til vådbassiner eller etableres med nedsivning. Med udgangspunkt i den
højeste forventelige koncentration af kvælstof i vandet efter at have passeret et
vådt regnvandsbassin svarer dette til 48-70 kg N pr. år.
I vandområde nr. 44 Hjelm Bugt er der ikke et indsatsbehov for reduktion af kvælstof eller fosfor. Det samlede areal, der inddrages til feriepark, er ca. 20,2 ha og
hovedparten (>95%) er landbrugsjord. Estimeret i Landovervågningsoplanderapport fra 2018 blev der i 2016-2018 udvasket ca. 60-62 kg N pr. ha landbrugsjord,
hvorimod udvaskningen fra naturarealer i gennemsnit udgør omkring 13 kg N/ha
(Blicher-Mathiesen et. al., 2019). Ved at udtage arealerne sker der altså en betydelig reduktion i udvaskningen (20,2 ha x (60-13 kg N/ha) = ca. 940 g N/ha).
Selvom det ikke vil være alt det udvaskede kvælstof, der når ud i Hjelm Bugt som
følge af tilbageholdes i jord, grundvand, vandløb m.m., vurderes de 48-70 kg N fra
overfladevandet ikke at ændre på, at der samlet set vil ske en reduktion i tilledningen. Udledningen vurderes derfor ikke at kunne bidrage til en øget vækst af fytoplankton og derved en højere klorofylkoncentration i bugten, der kunne bidrage
til at udskygge forekomster af ålegræs.
For fosfor er det en smule anderledes, den naturlige afstrømning fra landbrugsjord
er relativ lille og en befæstelse af landbrugsareal kan derfor naturligt lede til en
merudledning af fosfor til enten vandløb eller kystvande. Dette skyldes, at fosfor
afsættes på overflader fra fx vegetation og derved opsamles og overføres til regnvandsbassinerne. Våde regnvandsbassiner fjerner dog fosfor relativt effektivt (op
mod 70%) og ved udløb vil koncentrationen i gennemsnit være mellem 0,05-0,2
mg/l (Vollertsen, Hvitved-Jacobsen, & Haaning Nielsen, 2012). Med en årsnedbør
på 600 mm (jf. bilag 3) svare dette til en maksimal udledning til Hjelm Bugt på
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mellem 4,8-7 kg P pr. år, afhængigt af om vejarealer afvandes til vådbassinerne
eller etableres med nedsivning.
Ligesom for kvælstof er der ikke et reduktionskrav for fosfor i vandområde nr. 44
Hjelm Bugt, og de relativt små mængder, der forventes udledt, vurderes ikke at
kunne medføre opblomstring af fytoplankton og derved ikke at medføre påvirkning
på ålegræs.
Samlet set vurderes udledningen af næringsstoffer til vandområde nr. 44 Hjelm
Bugt ikke at forringe tilstanden for hverken klorofyl eller ålegræs eller forhindre
målopfyldelse.
7.3.5.3

Påvirkning på kemisk tilstand
Vurderingen i forhold til økologisk tilstand for miljøfarlige stoffer er inkluderet i
vurderingen for kemisk tilstand, som således indeholder vurdering af både nationalt og EU-prioriterede stoffer.
Den kemiske tilstand i vandområde nr. 44 Hjelm Bugt er i Vandområdeplan 20152021 vurderet som ’ikke god’ ud fra forekomst af kviksølv og BDE i sediment og
fisk.
Overfladevand fra bebyggede og befæstede arealer indeholder en række uønskede
miljøforurenende stoffer og næringsstoffer (primært kvælstof og fosfor), der i boligområder primært stammer fra luften og biler, der kører og parkerer i området,
samt afsmitning fra overflader som tage, tagrender og nedløbsrør. De miljøforurenende stoffer, der overvejende forventes at kunne være i regnvandet fra projektområdet, vil, hvis vejvandet ikke skal nedsives, særligt være PAH’er og tungmetaller, der kommer fra biler via udstødning samt dæk- og bremseslid. Byggeriet vil
være grønt og bæredygtigt og tagene forventes etableret som trætage. Hvis ikke
trætage og andre konstruktioner udarbejdes med materialer, der afgiver miljøforurenende stoffer, vurderes indholdet af disse stoffer i regnvandet at være meget
begrænset.
Ved at etablere våde regnvandsbassiner med forbassiner sker der en sedimentation af partikulært materiale, og langt størstedelen af de miljøforurenende stoffer
binder sig til det partikulære materiale og tilbageholdes derved også i bassinet, ligesom det er tilfældet for næringsstofferne. Dette betyder, at langt de fleste metaller og PAH’er m.m. sedimenterer i bassinerne inden udledning. Kviksølv og BDE
i vores havmiljø stammer primært fra industri og udledes via spildevandet til havområderne, men vejvand kan også indeholde mindre mængder af stofferne. Både
kviksølv og BDE bindes typisk til organisk og partikulært materiale, der kan sedimentere, og de meget små mængder af disse stoffer forventes derved at bundfælde i de våde regnvandsbassiner. Selv om regnvandsbassinerne ikke fjerner alle
uønskede stoffer fra vandet, inden det udledes (effektivitet 40-80% for forskellige
stoffer), er indholdet reduceret så meget, at det sammen med andet tilført vand til
vandområderne ikke medfører en overskridelse af miljøkvalitetskravene i recipienterne.
Udledningen af overfladevand fra projektområdet vurderes, som følge af de meget
små mængder (24-34.800 m3/år), ikke at være betydelig i forhold til den kemiske
tilstand i vandområde nr. 44 Hjelm Bugt. Udledningen vurderes derved ikke at forringe den kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelsen.

97

Sticam ApS

7.3.5.4

14. september 2021

www.niras.dk

Sammenfatning
Ved at etablere tilstrækkelige vådbassiner, hvilket der jf. bilag 3 er rig mulighed
for at etablere indenfor projektområdet, kan der sikres en fornuftig afledning af
overfladevandet til Hjelm Bugt.
Udledningen af overfladevand fra ferieparken vurderes selv i værste tilfælde, hvor
både vand fra tage og veje udledes, ikke at medføre forringelse af den økologiske
eller kemiske tilstand for vandområde nr. 44 Hjelm Bugt eller forhindre målopfyldelse.

7.4 Natura 2000
Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller
karakteristiske for EU-landende.
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr.
208 Bøchers Grund, som er et havområde i Hjelm Bugt på Møns sydkyst med et
samlet areal på 1.105 ha. Området omfatter habitatområde H208 og udpegningsgrundlaget er stenrev, der dækker det meste af området (Miljøstyrelsen, 2020b).
Området ligger ca. 1,5 km sydvest for projektområdet.

7.4.1

Metode

7.4.1.1

Natura 2000
Beskrivelser og vurderinger af områder, arter og naturtyper, der er omfattet af internationale naturbeskyttelsesbestemmelser, skal baseres på et relevant og eksisterende videns- og datagrundlag, samt relevant faglitteratur. Beskrivelse og vurdering bygger blandt andet på materiale fra Natura 2000-planer, Natura 2000-basisanalyser og faglige rapporter, som fx ”Håndbog om arter på habitatdirektivets
bilag IV” (Søgaard & Asferg, 2007).
Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de
arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000områder, hvor begrebet gunstig bevaringsstatus er defineret i habitatdirektivet
(EU, 1992).
Vurderingen af den potentielle påvirkning på Natura 2000-området er udarbejdet i
henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 og den dertil hørende habitatvejledning (Miljøstyrelsen, 2020a).
I vurderingen af den potentielle påvirkning på Natura 2000-områder bliver det
vurderet, om planen eller projektet kan medføre væsentlig påvirkning på Natura
2000-området. Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen,
2020a) skal udtrykket væsentligt tolkes objektivt, men skal samtidig også ses i
forhold til de lokale miljø- og naturforhold i det konkrete Natura 2000-område. Det
er en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, hvor en plan eller et projekt
risikerer at skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område. Påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så væsentlig, at gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes, eller der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus.
Naturtyper og arter skal således være stabile eller i fremgang.
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Ifølge vejledning til habitatbekendtgørelsen er en påvirkning som udgangspunkt
ikke væsentlig:
•

Hvis påvirkningen skønnes at indebære negative udsving i bestandstørrelser, der er mindre end de naturlige udsving, der anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype, eller

•

Hvis den beskyttede naturtype eller art skønnes hurtigt og uden menneskelig indgriben at ville opnå den hidtidige tilstand eller en tilstand, der
skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige tilstand. Generelt
vurderes det, at der er tale om kort tid, hvis der sker en naturlig reetablering af naturens tilstand inden for ca. ét år. Midlertidige forringelser eller
forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der ikke har efterfølgende konsekvenser for de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget
for at beskytte, er almindeligvis ikke en væsentlig påvirkning.

Der er således inden for rammerne af reglerne mulighed for at vedtage planer eller
gennemføre projekter, som medfører en vis negativ påvirkning, hvis blot denne
påvirkning kan rummes inden for de naturlige udsving, eller hvis der kan ske reetablering inden for kort tid.
7.4.1.2

Bilag IV-arter
Vurdering af bilag IV-arter er baseret på artsregistreringer fra Naturbasen
(Naturbasen, 2021) og Naturdata (Danmarks Miljøportal, 2021). Samtidig er der
taget udgangspunkt i håndbog om bilag IV-arter (Søgaard & Asferg, 2007), som
beskriver arternes forekomst og udbredelse ud fra det nationale overvågningsprogram af vand og natur (NOVANA), samt aktiviteter og tiltag, som kan være i konflikt med beskyttelsen af arterne.

7.4.2

Lovgrundlag

7.4.2.1

Natura 2000
Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der laves en konsekvensvurdering af planer og
projekter, som vil være placeret indenfor de beskyttede områder eller kan påvirke
ind i de beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Der skal udarbejdes en ”væsentlighedsvurdering”, hvor det vurderes om projektet kan medføre
væsentlig påvirkning på Natura 2000-området.
Hvis det i væsentlighedsvurderingen uden rimelig tvivl kan afvises, at en plan eller
projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt, kan projektet tillades efter indhentelse af nødvendige tilladelser. Hvis det ikke kan afvises, at der vil være en væsentlig påvirkning, er en konsekvensvurdering nødvendig. I en konsekvensvurdering vurderes
det, om påvirkningen kan skade Natura 2000-området under hensyn til områdets
bevaringsmålsætninger.
Vurderingen skal også omfatte kumulative påvirkninger, som typisk ses som en
forstærkning af påvirkningen af en given miljøkomponent. Kumulative påvirkninger kan også være mere komplekse påvirkninger, hvor samspillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger. Kumulative påvirkninger fremgår af kapitel 8.
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Dette afsnit indeholder en væsentlighedsvurdering af projektets potentielle påvirkning på Natura 2000 område nr. 143 i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk.
1.
7.4.2.2

Bilag IV-arter
Alle arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, er beskyttet, uanset om
de yngler og raster i eller uden for habitatområderne. Det skal derfor sikres, at
projektet ikke forsætteligt forstyrrer bilag IV-arterne i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i deres
naturlige udbredelsesområde. Forudsætningen er, at den økologiske funktionalitet
af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.
Dette afsnit indeholder en vurdering af påvirkninger på bilag IV-arter i henhold til
habitatbekendtgørelsens § 11.

7.4.3

Eksisterende forhold

7.4.3.1

Natura 2000
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr.
208 Bøchers Grund, som er et havområde i Hjelm Bugt på Møns sydkyst med et
samlet areal på 1.105 ha. Området omfatter habitatområde H208 og består af
stenrev på dybder mellem 5 og 15 m (Miljøstyrelsen, 2020b). Området ligger inden for vandområdedistrikt Sjælland og Havstrategidirektivets marinbaltiske region. Området ligger ca. 1,5 km fra projektområdet i sydvestlig retning, se Figur
7.4.
Projektområdet skråner mod syd, og afledning af overfladevand fra befæstede arealer vil blive afledt via regnvandsbassiner til kysten syd for projektområdet, hvor
Natura 2000-området ligger mod vest i forhold til det fremtidige udløbspunkt.

Figur 7.4: Oversigt over projektområdet og de nærmeste
Natura 2000-områder.
©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, maj 2021
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Indenfor Natura 2000-område nr. 208 er havbunden fra strandkanten jævnt faldende ud til en dybde på 15 m med flere stenholdige morænerygge, der ligger orienteret i en øst-vest gående retning (Miljøstyrelsen, 2020b). Området er karakteriseret ved de mange sten af meget varierende størrelse, der stedvis er helt overgroet af blåmuslinger. Enkelte steder findes huledannende rev, udelukkende med
store sten, men overvejende er stenene mere eller mindre jævnt fordelt ud over
havbunden.
Natura 2000-området består udelukkende af den marine habitatnaturtype rev,
som derfor også er den eneste naturtype på udpegningsgrundlaget, som samtidig
ikke omfatter nogen arter. Den marine naturtype rev består af områder på havbunden med hård bund, fx stenrev, ofte med en stor artsrigdom af dyr og planter.
Der er kortlagt ca. 696 ha rev indenfor Natura 2000-området, som består af både
stenrev og biogene rev, hvor faunasamfundet altovervejende består af blåmuslinger (Miljøstyrelsen, 2020b).
Området er specielt udpeget for at beskytte naturtypen rev, og den overordnede
målsætning for området er derfor, at der sikres god – høj naturtilstand for revet
samt gode livsbetingelser for naturtyper og arter omkring revet (Naturstyrelsen,
2016). Den konkrete målsætning for området er, at naturtypen på sigt skal opnå
gunstig bevaringsstatus.
7.4.3.2

Bilag IV-arter
Indenfor projektområdet er der ingen tidligere registreringer af bilag IV-arter. Ud
fra kendskab til bilag IV-arternes habitatkrav, vurderes området heller ikke at
rumme potentielle levesteder for nogen af arterne, eftersom området udgøres af
dyrkede marker, smalle læhegn med tyndstammet beplantning og krat, samt en
gårdbygning.
I det omkringliggende område er der imidlertid flere registreringer af bilag IV-arter, hvor der er registreret stor vandsalamander, grønbroget tudse, springfrø og
markfirben (Danmarks Miljøportal, 2021) (Naturbasen, 2021).
I et vandhul ca. 80 m nord fra det sydvestlige hjørne af projektområdet er der registreret stor vandsalamander og springfrø senest i 2019 (Danmarks Miljøportal,
2021). I et vandhul ca. 80 m syd for projektområdet er begge arter også tidligere
registreret, men ikke de seneste 10 år. Begge arter yngler udelukkende i vandhuller, hvor de foretrækker rene vandhuller, som gerne er solbeskinnet og uden forekomst af fisk. Uden for yngletiden opholder arterne sig oftest væk fra vandhullerne
i både krat, skov, kælderbygninger og lignende i løbet af deres vinterdvale.
Grønbroget tudse er senest registreret i 2020 i et vandhul ca. 170 m vest for det
sydvestlige hjørne af projektområdet (Danmarks Miljøportal, 2021). Derudover er
der i 2020 registreret flere rastende individer af grønbroget tudse i gårdbygningen
på Lindegårdsvej 14, som ligger lige vest for det sydvestlige hjørne af projektområdet (Naturbasen, 2021). Grønbroget tudse er generelt gået meget tilbage i Danmark de senere år, men har overordnet en sydøstlig udbredelse i landet, hvor
halvdelen af den samlede danske bestand vurderes at forekomme på Møn
(Miljøstyrelsen, 2021). Grønbroget tudse yngler i vandhuller, oftest lavvandede eller temporære, da de ikke er særlig konkurrencedygtige overfor fisk eller andre
padder. Uden for yngletiden kan grønbroget tudse vandre flere kilometer væk fra
deres ynglesteder, hvor de i langt højere grad end andre paddearter opholder sig
steder nær mennesker, som fx i skure, gårdspladser og lignende,. Gårdbygningen
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på Lindegårdsvej 14 er derfor med stor sandsynlighed opholdssted for flere grønbroget tudser, som i yngletiden søger ud mod vandhuller i lokalområdet.
Der findes flere registreringer af markfirben langs Møns sydkyst, og arten er generelt udbredt på hele Møn, med den største lokale bestand omkring Møns klint
(Danmarks Miljøportal, 2021) (Naturbasen, 2021). Den nærmeste registrering af
markfirben i forhold til projektområdet er ca. 300 m syd for områdets sydvestlige
hjørne (Naturbasen, 2021). Registreringen ligger i et lille udyrket område helt ned
til stranden. Området, hvor markfirben er registreret, ligger inden for det planlagte
eng- og aktivitetslandskab syd for Lindegården. Markfirben opholder sig på steder
med bar, løs, gerne sandet jord, på skrånende terræn med rig mulighed for solskin
i dagtimerne. Samtidig skal der være en forholdsvis rig vegetation, som både kan
tiltrække føde og fungere som skjulested.
På Figur 7.5 ses et oversigtskort over de nærmeste potentielle levesteder for bilag
IV-arter, baseret på tidligere registreringer af arterne i området (Danmarks
Miljøportal, 2021) (Naturbasen, 2021).
Figur 7.5: Oversigt over tidligere registreringer og potentielle levesteder for bilag IV-arter
nær projektområdet.
Baggrundskort: Ortofoto forår
2020, ©SDFE

Selvom der er ikke foreligger nogen registreringer af flagermus, kan det ud fra den
seneste NOVANA-overvågning af flagermus fra 2012-2017 ikke udelukkes, at der
forekommer flere arter i området, som fx vandflagermus, troldflagermus og
dværgflagermus (DCE, 2020). Vandflagermus opholder sig udelukkende i gamle
træer, mens trold- og dværgflagermus både benytter sig af træer og bygninger
som yngle- og rastested.

7.4.4

Konsekvenser i anlægsfasen
I det følgende afsnit er de potentielle påvirkninger af Natura 2000 og bilag IV-arter
beskrevet og vurderet som følge af projektets anlægsfase.

102

Sticam ApS

7.4.4.1

14. september 2021

www.niras.dk

Natura 2000
Grundet den geografiske afstand på 1,5 km til Natura 2000-område nr. 208
Bøchers Grund, sammenholdt med at udpegningsgrundlaget kun omfatter den marine habitatnaturtype rev, vil der ikke forekomme påvirkning på Natura 2000-områdets integritet eller udpegningsgrundlag. Støj, impulser, støv og lignende fra anlægsfasen vil ikke kunne påvirke arter eller habitatnatur på udpegningsgrundlaget
i Natura 2000-området. Den eneste potentielle påvirkning af Natura 2000-område
nr. 208 er afledning af overfladevand fra nye befæstede arealer til Hjelm Bugt,
som ligger i samme vandområde, som Natura 2000-område nr. 208.
Påvirkningen er beskrevet i afsnit 7.4.5.1 om konsekvenser i driftsfasen.
Projektet vurderes således ikke at medføre væsentlig påvirkning på arter eller habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 208 og områdets eller øvrige Natura 2000-områders integritet, i anlægsfasen.

7.4.4.2

Bilag IV-arter
Som det fremgår at Figur 7.5 er der ingen registrerede forekomster eller potentielle levesteder af bilag IV-arter indenfor projektområdet. Anlægsarbejdet vurderes
derfor ikke at medføre påvirkning på bilag IV-arter, da potentielle levesteder ikke
vil blive påvirket. Ligeledes vurderes støv, støj og impulser ikke at medføre væsentlig skadelig påvirkning på bilag IV-arter, som opholder sig udenfor projektområdet, da anlægsarbejdet er midlertidigt og påvirkninger er meget lokale.
Der er ikke planer om at fælde beplantning i form af læhegn langs områdets grænser. Der vil højest blive behov for mindre kratrydning. Gårdbygningen planlægges
ligeledes at blive bevaret. Der vil derfor ikke forekomme fældning af træer eller
nedrivning af bygninger, som potentielt udgør et levested for flagermus. Der er
ikke registreret flagermus i området, og beplantning og gårdbygning vurderes
umiddelbart ikke at rumme egnede ynglesteder for arter af flagermus. Det kan
imidlertid ikke udelukkes, at der kan opholde sig rastende individer indenfor projektområdet. Såfremt det bliver nødvendigt med fældning af større træer eller
nedrivning af bygninger i den senere projektfase, skal der ske en besigtigelse af
træer/bygning, for at sikre at potentielle levesteder for flagermus ikke påvirkes.
Ved besigtigelse og potentiel fældning/nedrivning skal der tages udgangspunkt i
Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus (Naturstyrelsen, 2013).
Såfremt der etableres et eng- og aktivitetslandskab syd for projektområdet skal
det sikres at vandhullet ikke påvirkes, da det potentielt udgør et levested for bilag
IV-padder. Det skal sikres at arealinddragelse og ændring af de fysiske forhold
omkring bredzonen undgås, samt at til- og fraførsel af vand forbliver uforandret.
Ligeledes skal det sikres, at det naturlige område langs kysten, hvor der er registreret markfirben, friholdes for påvirkning.
På baggrund af ovenstående vurderes den økologiske funktionalitet opretholdt for
bilag IV-arter i lokalområdet, som følge af projektet i anlægsfasen.

7.4.5

Konsekvenser i driftsfasen
I det følgende afsnit er de potentielle påvirkninger af Natura 2000 og bilag IV-arter
beskrevet og vurderet som følge af projektets driftsfase.

7.4.5.1

Natura 2000
Den eneste potentielle påvirkning af Natura 2000-område nr. 208 Bøchers Grund
er afledning af overfladevand fra nye befæstede arealer til Hjelm Bugt, som ligger i
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samme vandområde, som Natura 2000-område nr. 208. Vandområdet er nr. 44,
Hjelm Bugt, hovedvandopland 2.6 Smålandsfarvandet i vandområdedistrikt Sjælland.
Som det fremgår af afsnit 7.3.2.2 er der i områder, hvor et Natura 2000-områdes
udpegningsgrundlag er tilknyttet en målsat vandforekomst, en formodet sammenhæng mellem påvirkningen af vandområdets tilstand og påvirkning af Natura
2000. En vurdering af påvirkning på kystvandområde nr. 44 Hjelm Bugt er derfor
et afgørende bidrag til vurderingen af påvirkning på Natura 2000-område nr. 208.
Som det fremgår af afsnit 7.3 om overfladevand, vil udledningen af overfladevand
fra ferieparken til Hjelm Bugt ikke medføre forringelse af den økologiske eller kemiske tilstand af vandområde nr. 44 Hjelm Bugt eller være til hinder for målopfyldelse. Der vil være rig mulighed for at etablere tilstrækkelig vådbassiner indenfor
projektområdet, hvorved der kan sikres en fornuftig afledning af overfladevand til
Hjelm Bugt.
Natura 2000-område nr. 208 ligger ca. 1 km syd for projektområdet i Hjelm Bugt
og udgør derved en del af vandområde nr. 44 Hjelm Bugt. Da udledning af det
rensede overfladevand ikke vurderes at forringe tilstanden i vandområdet eller forhindre målopfyldelsen, vurderes udledningen ikke at kunne medføre en væsentlig
påvirkning på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.
På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at medføre væsentlig påvirkning på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr.
208 og områdets eller øvrige Natura 2000-områders integritet, i driftsfasen.
7.4.5.2

Bilag IV-arter
Driftsfasen vil give anledning til en øget aktivitet i området, eftersom der skal
etableres ca. 200 ferieboliger. Den øgede aktivitet vurderes imidlertid ikke at påvirke bilag IV-arter, eftersom de nærmeste levesteder ligger uden for projektområdet, og den øgede aktivitet vil ikke medføre habitatforringelse af de potentielle
levesteder for bilag IV-arter.
Afledning af overfladevand vil ikke påvirke vandhullet syd for projektområdet, som
udgør et potentielt levested for bilag IV-padder. Vandhullets potentiale som habitat vil derfor ikke blive forringet.
Der vil i forbindelse med håndtering af overfladevand blive etableret regnvandsbassiner og nye vandhuller i områdets naturlige lavninger. Regnvandsbassiner og
vandhuller kan med fordel etableres med flade skråninger (1:3 – 1:5) for at gøre
dem mere egnede som levested for fx padder. Samtidig kan den økologiske forbindelse syd for projektområdet blive forbedret, såfremt de dyrkede marker på sigt
omlægges til mere eng- og overdrevslignende natur, hvis skitseplanen om et engog aktivitetslandskab realiseres. Dette kan bevirke en positiv effekt på udbredelsen af potentielle levesteder for bilag IV-arter samt deres spredningsmuligheder.
På baggrund af ovenstående vurderes den økologiske funktionalitet for bilag IVarter at blive opretholdt i projektets driftsfase og potentielt blive forbedret.
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8 Kumulative effekter
I forbindelse med et specifikt anlægsprojekt kan nogle påvirkninger vurderes at
være mindre væsentlige, men hvis der foregår lignende påvirkninger fra andre
nærliggende projekter, kan de tilsammen potentielt skabe en væsentlig miljøpåvirkning, den såkaldte kumulative effekt.
I byomdannelsesområdet Stege Sukkerfabrik planlægges etableret et feriehotel/center bestående af ferieboliger og -lejligheder med ca. 500 enheder.
De to projekter etableres ikke i umiddelbar nærhed af hinanden, hvorfor miljøpåvirkninger med lokal effekt ikke vil være kumulative, mens miljøpåvirkninger med
regional effekt som trafik, friluftsliv og turisme kan være kumulative.
Trafikken til og fra Sukkerfabrikkens faciliteter forventes på sigt at fordele sig ligelig i nordlig og sydvestlig retning. Således forventes halvdelen af den trafik, som
genereres af Sukkerfabrikken at blive afviklet via Kostervej og Dronning Alexandrines Bro til Sjælland, og halvdelen via Grønsundvej og Bogø til E47. Der forventes
således at være en mindre kumulativ effekt for trafikken på adgangsruten til Feriepark Møn Hjelm Bugt; de vestlige delstrækninger af Kostervej og Grønsundvej. De
to projekter kan medføre en trafikal kumulativ effekt lokalt omkring attraktioner
mv på Møn, der dog til dels vil modsvares af, at endagsturister konverteres til
overnattende turister.
Sammen vil feriehotellet og ferieparken skabe flere arbejdspladser i turisterhvervet ved den daglige drift, og flere overnattende gæster på øen vil i højere grad
fremme hele øens lokale erhvervsliv herunder restauranter, butikker, museer,
sport og adventureaktiviteter, kunsthåndværk mv.
Flere besøgende og længere ophold vil samlet give større udnyttelse af og mulighed for flere friluftsaktiviteter og flere besøgende til turistattraktionerne , hvilket
er en positiv påvirkning, men kan også give et tørre pres på stande, natur, oplevelser og turistattraktioner, hvilket kan være en negativ påvirkning. Overordnet
vurderes de to projekter at medføre en positiv kumulativ effekt på friluftsliv og turisme.
Landskabsplan for Eng- og aktivitetslandskab Syd for Lindegård (Vordingborg
Kommune, 2019b) beskriver en vision for at udlægge arealet syd for ferieparken
og ned til kystlinjen til et eng- og aktivitetslandskab. Planens grønne kiler er videreført op i ferieparken.
Et eng- og aktivitetsområde vil sikre adgang til kyst og strand fra ferieparken og
give øget mulighed for fysisk aktivitet og en samlet naturoplevelse. Med forbedret
adgang til stranden syd for ferieparken forventes feriegæsterne hovedsageligt at
vælge denne frem for øvrige strande i området. Der forventes således at være en
positiv kumulativ effekt på turisme og friluftsliv og menneskers sundhed.
Eng- og aktivitetslandskab kan potentielt være med til at forbedre kvaliteten af de
økologiske forbindelser ved at skabe levesteder og spredningsveje for arter i sammenhæng med ferieparken, og dermed have en positiv kumulativ effekt på naturen.
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Der er ikke kendskab til andre projekter i området, der kan medføre kumulativ effekt.
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9 Afværgeforanstaltninger
Hvor miljøpåvirkningerne er blevet vurderet at være væsentlige, er der givet forslag til afværgeforanstaltninger, som er nødvendige at indarbejde i projektet for at
mindske påvirkningen. For miljøpåvirkninger, der er vurderet moderate, er det
overvejet om det i det konkrete tilfælde er relevant at give forslag til afværgeforanstaltninger.
Der kan være andre typer afværgeforanstaltninger, som kan mindske oplevelsen
af en gene, på trods af, at miljøpåvirkninger ikke som sådan er vurderet væsentlige.
Der er foretaget en række miljøoptimeringer af projektet, således at konsekvenser
for miljøet kan håndteres så tidligt som muligt, fx store udhæng, lameller for nogle
vinduespartier og ingen ovenlysvinduer, punktfundamenter, bæredygtige materialer, DGNB Guld certificering, Dark Sky certificering, regnvandsbassiner mv.

9.1 Mennesker og samfund
Specielt på de mindre veje vil ferieparken i højsæsonen medføre en væsentlig forøgelse af trafikmængden. For at trafikken kan afvikles sikkert på adgangsvejene
anbefales følgende afværgeforanstaltninger:
•
•

•

At reducere hastighedsgrænsen til 60 km/t på Rødkildevej og Søndersognsvej, og 50 km/t de steder, hvor vejen forløber gennem landsbyerne.
For Steffensvej og Tjørnemarksvej anbefales tydelig skiltning af ruten til
ferieparken, således at den anbefalede rute til ferieparken bliver at følge
de rutenummererede veje frem til Stege, og herfra køre via Rødkildevej.
Hvis det viser sig, at skiltningen ikke har den tilstrækkelige effekt, bør det
overvejes at etablere fartdæmpende fysiske foranstaltninger på denne, alternativt helt at lukke vejen.
På Lindegårdsvej bør vejprofilet øges til minimum 5,5 m, svarende til to
smalle kørespor á 2,75 m, og således at vejprofilet matcher indfaldsvejen.
Endvidere bør hastighedsgrænsen på Lindegårdsvej nedsættes til 60 km/t.

For de øvrige fagemner støj, klima, lys, kulturarv, friluftsliv og turisme samt menneskers sundhed vurderes projektet med de allerede indarbejdede tiltag ikke at
give anledning til væsentlige påvirkningerne og der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger.

9.2 Natur og landskab
Projektet vurderes til ikke at give anledning til væsentlig påvirkning på natur. Den
lokale natur er indtænkt i projektforslaget og integreres i videst mulig omfang for
at bidrage til biosfære Møn. Det vurderes derfor ikke nødvendigt med etablering af
særlige afværgeforanstaltninger for at undgå påvirkning på natur.
Ligeledes vurderes projektet med de allerede indarbejdede tiltag og hensyn ikke at
give væsentlig påvirkning af landskab og visuelle forhold, og der vurderes ikke at
være behov for yderligere afværgeforanstaltninger.

9.3 Vand og jord
Håndtering af overfladevand med LAR og regnvandsbassiner er indtænkt i projektet og vurderingerne i forhold til vand giver ikke anledning til yderligere afværgeforanstaltninger, bortset fra at maskiner, materiel, brændstof og kemikalier skal
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opbevares på arbejdsarealer på fast belægning for at reducere risikoen for påvirkning af grundvandet.

108

Sticam ApS

14. september 2021

www.niras.dk

10 Overvågning
Formålet med et overvågningsprogram er at sikre, at projektets omfattende påvirkninger begrænses mest muligt, samt at sikre at projektets afværgeforanstaltninger virker efter hensigten.
Et overvågningsprogram bygger på følgende overordnede principper:
•

•
•

•

Programmet tager udgangspunkt i overvågning af potentielle omfattende
miljøpåvirkninger samt overvågning af udvalgte afværgeforanstaltninger i
henholdsvis anlægsfase og driftsfase.
Overvågningen er enten rettet mod miljøstanden eller effekten af afværgeforanstaltninger.
Overvågningen skal ikke være rettet mod overholdelse af lovgivning eller
andre almindelige gældende regler/retningslinjer på miljøområdet. Disse
forhold forventes overholdt samt derudover reguleret og kontrolleret i anden forbindelse, fx i forbindelse med tilsyn på projektet.
Overvågningen skal ikke være rettet mod almindelige krav til entreprenøren fx stillet i tilbud og kontrakt. Disse forhold forventes kontrolleret i forbindelse med tilsyn på byggepladsen.

Såfremt der bliver behov for fældning af træer eller nedrivning af bygninger i forbindelse med projektet skal træer og/eller bygninger forudgående besigtiges for at
afvise påvirkning af flagermus. Hvis det ikke kan afvises, at træer og/eller bygninger udgør et potentielt levested for flagermus, må fældning/nedrivning kun foregå
i september-oktober, hvor flagermus hverken yngler eller er i vinterdvale.
Hvis det besluttes, at der skal etableres et eng- og aktivitetslandskab, anbefales
det at besigtige kyststrækningen for potentielle levesteder for markfirben for at
undgå påvirkning af potentielle levesteder.
Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning af beskyttede naturtyper. Den kommunale naturovervågning vurderes at være tilstrækkelig.
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11 Eventuelle mangler
Miljøkonsekvensrapporten skal i henhold til Miljøvurderingsloven (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2020a) indeholde en oversigt over eventuelle områder, hvor
datagrundlaget er usikkert, eller hvor der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet.
Vurderingerne er foretaget med baggrund i eksisterende faglig viden om miljøpåvirkninger for de forskellige fagområder, og der er inddraget den nyeste forskningsbaserede viden, så vidt den foreligger. Det vurderes, at konklusionerne i miljøvurderingen er truffet på et tilstrækkeligt grundlag, og at der er foretaget en
fuldstændig vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet.
Der vil i forbindelse med detailprojektering kunne ske justeringer og mindre ændringer i projektudformningen såvel som anlægsmetoder. I Miljøkonsekvensrapporten er der på baggrund heraf, hvis der kan være uklarhed om den endelige
projektudformning, foretaget miljøvurdering af ”worst-case” scenarier, således at
vurderingerne af miljøpåvirkningerne viser den værst tænkelige situation. Dette
betyder, at miljøkonsekvensrapportens konklusioner vurderes at være tilstrækkelige rummelige til at indeholde projektjusteringerne i den kommende detailprojekteringsfase.
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