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Mail fra DN Vordingborg vedr. erstatningsnatur på havet: 

 

Lokalbestyrelsen i Vordingborg foreslår, at Hovedbestyrelsen drøfter muligheden for, at 
det fremover bliver kutyme/et lovkrav, at der etableres erstatningsnatur i havet, når der 
projekteres med større jordopfyld på havbunden, når denne har høj biodiversitetsmæssig 
værdi. 
 

Anledningen er, at vi i afdelingen arbejder med et høringssvar vedr. ny etape af udbygning 
af Vordingborg Vesthavn. Her er der tale om at ”bygge nyt land” ved at der indenfor spuns-
vægge fyldes op med flyveaske og ”let forurenet jord”. Der er i alt tale om et areal på 
493.000m2 svarende til 60 fodboldbaner. 
 

Som vi kender det fra anlægsprojekter på land, hvor der ofte stilles krav om erstatningsna-
tur, foreslår vi, at der tilsvarende etableres erstatningsnatur, når man, som her inddrager 
havarealer, der er beskrevet: ”Opfyldningsområdet på Masnedø Vest flak omfatter ifølge 
VVM redegørelsens marinbiologiske kortlægning en meget varieret og artsrig mosaik-
bund”.  
Vi vil i høringssvaret foreslå, at der etableres en række stenrev. 
 

Vi vedlægger vores høringssvar til orientering. 
 

Med venlig hilsen 

Vordingborg Afdeling 
 

Martin Vestergaard 
 

 

 

 

Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan H 17.03.01 og Kommuneplantillæg nr. 19 - Udvidelse af Vor-

dingborg Havn 

 

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg har gennemgået forslag til lokalplan H 17.03.01. 

 

Vi finder det generelt positivt, at Vordingborg Havn engagerer sig i udbygningen af vedvarende energi. 

 

Overordnet finder vi, at grundlaget for lokalplanen ikke er til stede, hvis havnebestyrelsen har frafaldet øn-

sket om solceller på havet.  

 

Vi har dog fortsat en række bekymringer og opmærksomhedspunkter vedr. præmisserne for den generelle 

udbygning af Vordingborg havn, som vi ud fra et miljø- og naturmæssigt synspunkt finder betænkelige.  

 

Vi har derfor en række forslag til at afbøde de miljø- og naturmæssige konsekvenser under hensyntagen til 

havnens fremtidige udviklingsmuligheder, som vi håber Vordingborg kommune og Vordingborg havn vil tage 

til efterretning og indarbejde i den endelige lokalplan og inddrage i planerne for den fremtidige havneudvik-

ling.  
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Det omfatter: 

 

 Udvikling indefra og ud - Anvendelse af eksisterende overflødiggjorte erhvervsarealer fra det tidli-
gere Masnedø Gartneri og aflagte arbejdsarealer fra den nye Storstrømsbro, skal ibrugtages før der 
foretages evt. opfyld af havnatur med forurenet jord. 

 

 De grønne organisationer arbejder på at få hele Smålandsfarvandet udpeget som internationalt fug-
lebeskyttelsesområde, på grund af områdets betydning for dykænder og andre vandfugle. 

 

 Etablering af erstatningsnatur i form af stenrev, som beskrevet i VVM redegørelsen for udvidelsen af 
Vordingborg Havn og sejlrende, samt udarbejdelse af plan for erstatningsnatur til forbedring af den 
generelle biodiversitet i havnaturen omkring Vordingborg havn og Storstrømmen. 

 

 Mulighed for eller krav om etablering af solceller på tage i havneområdet. 

 

Hvorfor 

I VVM redegørelsen for udvidelse af Vordingborg Havn og sejlrende af 9. februar 2016 vurderes det, at det 

havbundsareal med uberørt havnatur, der fjernes ved opfyldning med forurenet jord, som led i den samlede 

havneudvidelse, er på ca. 493.000 m² - svarende til ca. 60 fodboldbaner. 

 

Heraf omfatter nærværende lokalplanområde ca. 1/6. 

 

Vi finder det på ingen måde bæredygtigt, at havnens udvikling er baseret på og finansieres ved opfyldning af 

værdifulde naturtyper på søterritoriet. 

 

Arealinddragelse og udbygning indefra og ud 

Vi er derfor generelt af den opfattelse, at opfyldning på søterritoriet ikke bør finde sted eller begrænses mest 

muligt og kun foretages når det er yderst nødvendigt. 

 

I stedet bør havnes udvikling ske indefra og ud ved anvendelse af eksisterende overflødiggjorte erhvervsare-

aler fra det tidligere Masnedø Gartneri og de aflagte arbejdsarealer fra den nye Storstrømsbro.  

 

Arealerne omfatter op mod ca. 250.000 m²,  som ved projektets afslutning i 2024 kan anvendes til udvikling 

af erhverv med tilknytning til Vordingborg Havn.  

 

Påvirkning af landskabelige og rekreative interesser 

Ifølge European Energys oplæg vil det nye havnebassin blive opfyldt, når en eventuel forsøgsperiode med 

solceller afsluttes. Det betyder, at et ret stort havbundsareal vil gå tabt for altid. 

 

Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for muligheden for, at der senere vil ske opfyld af det ca.8,6 

hektar store havnebassin til havneformål med mulighed for bygning af store og høje industribygninger på 

denne helt nye ø som en plan, der vil få store landskabelige konsekvenser for hele området. 

 

Her tænkes især på Ores Strand som et offentligt rekreativt område, hvor der gennem fredning er sikret bor-

gerene ret til adgang og ophold langs hele kystlinjen. 

En del af denne kystlinje er desuden beskyttet natur og §3 strandeng.  

 

Vi mener, at Havnen og Vordingborg Kommune på borgermødet om udvidelser på Havnen i 2017 gav bor-

gerne tilsagn om, at der ikke ville blive ”lavet mere nyt land” mod vest, således at etape 5 blev skrinlagt. 

Dette løfte blev givet på baggrund af stor modstand fra mange borgere, 

 

 

Interesseområde for international naturbeskyttelse 

De grønne organisationer arbejder på at få hele Smålandsfarvandet udpeget som internationalt fug-

lebeskyttelsesområde, på grund af områdets betydning for dykænder og andre vandfugle. 

Det omfatter bl.a. Masnedø Vestflak inkl. de områder, der i forbindelse med den samlede havneudvi-

delse planlægges opfyldt. 
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Opfyldning på søterritoriet, planens miljøvurdering og etablering af erstatningsnatur 

Opfyldningsområdet på Masnedø Vest flak omfatter ifølge VVM redegørelsens marinbiologiske kortlægning 

en meget varieret og artsrig mosaikbund, hvor både artsdiversiteten af bundflora og bunddyr er høj (Natur-

type 6). 

 

Stort set hele området, som omfattet af lokalplan forslag H.17.03.01, samt gældende lokalplan for den reste-

rende del af havneudvidelsen H.17.01.03, er kortlagt som naturtype 6 jf. kortudsnittet fra VVM redegørelsen 

indsat på næste side. 

 

Af VVM redegørelsen fremgår det endvidere, at bundvegetationen og specielt ålegræs er dominerende i na-

turtype 5 og 6, og den højeste artsrigdom af makroalger og blomsterplanter blev fundet i naturtype 6 på mo-

saikbunden.  

 

Fisk forekommer i størst antal i forbindelse med de vegetationsdominerede naturtyper 5 og 6, omfattende 

ålegræsbede og mosaikbund. Begge naturtyper er generelt værdifulde, som opvækstområder for fiskeyngel i 

de danske farvande.  

 

Det er desuden alment kendt at ålegræsbede har stort potentiale for C02 lagring. 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2018/2018_10_29_eelgrass 

 

DN er derfor helt uenige i miljøvurderingens konklusioner om, at opfyldning på søterritoriet ikke giver nogen 

væsentlig miljøpåvirkning og at der derfor ikke behøver at være foranstaltninger til at afværge eller overvåge 

påvirkningerne. 

 

Det fremgår derfor også som forslag i VVM redegørelsen for udvidelsen af Vordingborg Havn, at der bør 

etableres erstatningsnatur i form af stenrev, som afbødende foranstaltning i forlængelse af udvidelsen af 

sejlrenden jf. vedlagte uddrag af VVM redegørelsen på sidste side.  

 

Vi er dog ikke umiddelbart bekendt med, om det er sket. 

 

På land er det kutyme, at virksomheder, der etablerer sig i værdifuld natur, udlægger erstatningsnatur som 

kompensation. 

 

Som supplerende afbødende foranstaltning for evt. opfyld på søterritoriet forslår vi derfor, at der etableres 

yderligere stenrev eller lign. som erstatningsnatur i kombination med, at der udarbejdes en samlet plan for 

forbedring af den generelle biodiversitet i havnaturen omkring Vordingborg havn og Storstrømmen. 

 

Samtidigt bør selve konstruktionerne af havneanlægget gøres så biodiversitetsvenlige så muligt. Det kan ske 

ved at lave skrånende og ikke lodrette dækmoler med sten, som hvis de gøres huledannende, med struktur-

variation med revner og sprækker, kan give leve og skjule muligheder for smådyr, fiskeyngel og makroalger. 

 

Etablering af solceller 

Etablering af solceller på havet vil generelt også have en potentiel negativ indvirkning på den eksisterende 

havnatur, da levesteder i form af ålegræs og makroalger mv. bortskygges eller reduceres. 

 

Det er endvidere ikke nærmere beskrevet i lokalplanen eller den tilhørende miljøvurdering, hvordan anlæg-

get udføres, heriblandt f.eks. risiko for lækager fra hydraulik eller andre mekaniske dele. 

 

Vi foreslår derfor, at der i stedet fokuseres på at opsætte solceller på ledige tagflader, på nuværende såvel 

som kommende erhvervsbygninger i området. 

 

 

 

 

 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2018/2018_10_29_eelgrass


 4 

 

 

 

 

 
 



 5 

 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Vestergaard, Formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


