Høringssvar vedr.
Ferieprojektet ved Hjelm
Bugt
NILS NATORP
Møn-Sydsjællands Turistforening

Møn
Sydsjælland
Turistforening er positiv
overfor etablering af Møns
Klint Feriepark ved Hjelm
Vores
positive
Bugt.

indstilling til projektet er
under forudsætning af, at
bygherren respekterer og
udvikler
ferieparken
i
samklang
med
den
bæredygtighed, som vi ønsker
fremtidens turisme bygget på.
Igennem de sidste 20 år har
udviklingen på Møn ikke
været positiv. Antallet af
indbyggere er faldet fra ca.
11.600 i år 2000 til ca. 10.400 i
år 2020 (et fald på 10 %), og
der er forsvundet hundredvis
af arbejdspladser. Skoler og
daginstitutioner er lukket og
den offentlige transport er
stærkt
forringet.
En
velovervejet og gennemtænkt
turisme kan være med til at
ændre denne udvikling, og
være med til at fastholde og

udbygge Møn som et
levende samfund, hvor det
er godt at arbejde, bo og
leve. Mere specifikt kan et
velgennemtænkt
ferieprojekt i Hjelm Bugt
bidrage på følgende punkter:
■ Det vil øge
overnatningskapaciteten, som
er helt central, hvis vi skal
styrke økonomien. I dag har
viudsolgt i højsæsonen og
overnattende gæster bidrager
med en højere omsætning end
de mangedagturister vi har i
disse år.
■ Det vil kunne skabe
lokale arbejdspladser - ikke
kun i højsæsonen men hele
året.
■ Det vil være med til at
højne kvaliteten i vores
turisme.
■ Det vil medvirke til at
sikre Stege som en attraktiv
handelsby.

Men for at få Møn
Sydsjælland
Turistforenings
fulde
opbakning skal projektet
bygge videre på den
bæredygtige udvikling,
der allerede er sat i gang.
Det er ikke kun selve
ferieparken, der skal
bygges bæredygtigt. Den
skal
også
drives
bæredygtigt og med
udgangspunkt i den
lokale turismes værdier:
■ Ferieparken skal
respektere Møns
udnævnelse som Dark Sky
park og Dark Sky
community, ogarbejde med
belysningsstrategier, der
skaber mindst mulig
lysforurening.
Ferieparken skal udvikles
og drives med
udgangspunkt i at Møn er
Danmarks første UNESCOBiosfære område. Det vil
sige, at så meget som
muligt skal være lokalt
baseret. Som eksempel bør

restauranterne præsentere og
servere lokalt producerede
fødevarer, ligesom der bør
fokuseres påbrug af lokal
arbejdskraft.
■ Endvidere skal vandreruten Camønoen indtænkes i
projektet.
■ Ferieprojektet bør være
lokomotiv for udvikling og
nytænkning af bæredygtig
infrastruktur, hvorbiltra- fikken
reduceres mest muligt.
Bygherren bør tage initiativ til
at finansiere et netværk af elcykelbaser, så gæsterne nemt
kan cykle til og fra seværdigheder, ligesom der bør
etableres el- buskørsel imellem
ferieparken og
seværdighederne på Møn.

Vores
UNESCO-biosfære
udnævnelse
baserer
sig
endvidere på, at der også
skabes ny natur, når nye
projekter gennemføres. Møn
Sydsjælland Turistforening
mener, at bygherren bør

bidrage til at skabe nye
naturområder svarende til det
areal, der skal bebygges. Der
er
mange
projekter
i
støbeskeen, som mangler
finansiering til at kunne
iværksættes,
herunder
retablering af forskellige
vådområder mv. Endelig
savner vi i MST, at der
tilvejebringes et ordentligt
datagrundlag, så man på et
belyst grundlag kan træffe
beslutning om ferieparkens
endelige størrelse og herunder
de nødvendige infrastrukturforbedringer, som kan sikre
ordentlige tilkørselsforhold.
Med
ovenstående
som
udgangspunkt
er
Møn
Sydsjælland
Turistforening
positive over for Møns Klint
Feriepark, og vi bidrager gerne
med lokal viden i forbindelse
med
realiseringen
af
projektet.

