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1. Storebro
Det er af afgørende vigtighed for den
fremtidige udvikling af Steges centerområde,
at hele bymidte-området opleves som
naturligt sammenhængende - på tværs af
Havneløbet og Storebro. (Bymidte- /
centerområdet består af tre dele: 1)
Udvalgsvarebutikker i Storegade på Stegesiden, 2) Store dagligvarebutikker ved
Støvvasen på Lendemarke-siden lige syd for
Storebro, samt 3) Sukkerfabrik-området lidt
længere ’ude’ på Lendemarke-siden med god
plads til arealkrævende butikker). Denne
sammenhæng i byområdet betragtes som en
problemstilling af afgørende betydning for
byens fremtid som handels- og centerby i
såvel Helhedsplanen for Stege fra 2016 som i
den seneste detailhandelsanalyse for Stege.
Derfor bør hele området mod havneløbet
omkring Storebro (og broen selv) gøres så let
tilgængeligt og attraktivt som muligt; så
Havneløbet / Storebro ikke opfattes som et
koldt og mørkt ’hul’ i byen, men tværtimod
som et venligt og imødekommende sted,
hvor der sker spændende ting, og som derfor
tiltrækker mennesker og aktivitet. Det gælder
om at skabe en ’nodging-effekt’ for
fodgængernes passage af Storebro. Den kan
opnås ved, dels at spændende aktiviteter
placeres så tæt som muligt på denne

passage. Et eksempel er Restaurant
Hoffmanns serveringsplatform i Havneløbet,
der i dage med godt vejr skaber en oplevelse
og tiltrækning. Eller lystfiskere ved Storebro.
Eller (allerbedst) de sommerdage, hvor byens
’knejter’ hopper i vandet direkte fra broen?
Dels via en detailbearbejdning af arealer og
byrum umiddelbart omkring Storebro, fx med
belægninger, beplantning og byinventar, der
’hænger sammen’ på tværs af broen, og
dermed understøtter den ønskede
sammenhæng.
Vi anser dette område – og disse
problemstillinger - for at være nogle af de
mest centrale i det kommende Stege Kystprojekt, som gerne må forholde sig både til
områdets strukturelle integration i den
samlede by- og kystplan som til den helt
detaljerede udformning af byrummene i
området med byrumselementer som
belægninger, beplantning og byinventar.
Nord for Storebro (Stege)
På Stege-siden består området af flotte
bevaringsværdige bygninger i starten af
hovedgaden, men funktionerne i starten af
hovedgaden mangler en integration med
vandet. Det skal overvejes hvilke
byfunktioner der kan skabe forbindelse

Storebro som adskiller Stege og Lendemarke.
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mellem byen og vandet på dette til tider
trafikerede sted.
Området umiddelbart mod nordvest har
karakter af en lidt ufærdig overgang fra
tidligere havneområde til nye blandede
anvendelser. Der ligger større uudnyttede
arealer, som trænger til en samlet
bearbejdelse.
Syd for Storebro (Lendemarke)
Ved kajarealerne syd for Storebro ligger en
smuk, bevaringsværdig bygning, der i dag
rummer Møns Stenhuggeri, men som
Sukkerfabrikken A/S har købt, fordi
bygningen – med sin enestående beliggenhed
på hjørnet af Sukkerhavnen og Havneløbet –
rummer åbenlyse potentialer i forbindelse
med det kommende feriecenter (ideel til fx
en højkvalitets fiskerestaurant).

2. Jordbassinerne (Naturområde)
Jordbassinerne ved den tidligere Stege
Sukkerfabrik er et værdifuldt bynært
naturområde ud til kysten med et varieret
plante- og dyreliv.
Jordbassinerne, som er fredede, byder på vild
natur direkte op til byen, og området er især
rigt på rastende og ynglende fugle og er et
yndet sted for fuglekiggere, ornitologer og
udflugtsmål for både lokale og turister.
Fredningen rummer muligheder for at
udvikle fritidslivet i området, hvorfor der
fortsat er potentiale i en videreudvikling af
området. Området tænkes eksempelvis
anvendt som overnatningssted (shelters) på
Camønoen og evt. placering af
formidlingscenter for Biosfære Møn.

På arealerne lige ved Storebro ligger Steges
store trælasthandel og byggemarked (XL
Byg). Trælastens placering kan dog være en
stor udfordring i forhold til at skabe den
nødvendige bymæssige forbindelse omkring
broen. En bedre integration af trælasten i
bymiljøet eller alternative placeringer af
denne funktion bør analyseres gennem
projektet.

Jordbassinerne med Sukkerfabrikken i
baggrunden.
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3. Sukkerfabrikken
Den tidligere Stege Sukkerfabrik er af stor
betydning og rummer betydelige
udviklingspotentialer for Stege by.
Fabriksbygningerne er en del af Steges
bymidteområde, og de ubenyttede arealer
bag bygningskomplekset rummer store
udviklingspotentialer qua beliggenheden ud
til Stege Bugt. Ejerne (Sukkerfabrikken A/S)
har siden 2005 udviklet nye og mere
værdiskabende anvendelser, bl.a. med
kursus- og konferencefaciliteter.
I de seneste 5-6 år er der arbejdet på at
udvikle ledige fabriksbygninger og arealerne
ned mod Stege Bugt til et stort feriecenter,
omfattende et oplevelsescenter med bl.a. et
vandland, og op til 500 ferieboliger. Projektet
er et af de 10 projekter, der i 2015 blev
udpeget som særligt interessant under
Statens Forsøgsordning for Kyst- og
Naturturisme.
Samlet vil realiseringen af projektet kræve
investeringer på mellem 1 og 2 mia. kr..
Ejerkredsen arbejder på at gøre projektet
’investorklart’, hvorfor der er udført en lang
række analyser, feasibilitystudier og
skitseprojekter til bl.a. et hotel, et retail- og
oplevelsesområde, en ferieboligbebyggelse

ved og på vandet samt et Kyst- og
Infrastruktur-projekt.
Det er afgørende for det store projekt, at det
lykkes at omdanne de i dag ubenyttede og
bagsideagtige arealer til et attraktivt
kystområde, med faciliteter for såvel
feriecenterets gæster som lokalbefolkningen.
Det er en bærende idé, at det nye feriecenter
ikke må blive en aflukket ’resort’, men
tværtimod skal være åben overfor
lokalsamfundet, og i synergi med dettes
service- og oplevelsestilbud. Resortet skal
være hele Stege by – ja faktisk hele Møn.
Kyst- og Infrastruktur-projektet er særligt
relevant i forhold til en samlet plan for Stege
Kyst, da projektet skal planlægge, hvordan
feriecenterets kystområde kan udvikles med
de rigtige faciliteter i samspil med øvrige
tilbud langs Stege Kyst.
Projektet skal endvidere fastlægge hvordan
feriecentrets interne stisystemer og øvrig
infrastruktur kan kobles op på adgangsveje
og på de overordnede stisystemer for hele
bysamfundet, som skal passere gennem
feriecenterområdet og forbinde dette med
både byen og det værdifulde naturområde
Jordbassinerne vest for fabrikken.

Stemningsbillede fra Sukkerfabrikken.
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Vordingborg kommune ejer flere af de
relevante kyst- og havnestrækninger; der er
udarbejdet et ’Letter of intent’ med
kommunen, der sikrer Sukkerfabrikken brugsog købsret til de pågældende arealer.
Sukkerfabrikken har stor interesse i, at der
udarbejdes en samlet plan for Stege Kyst,
som kan sikre en fornuftig arbejdsdeling
mellem de mange projektidéer og et optimalt
samvirke mellem det nye feriecenter og dets
naboer.

4. Vejerboden
Vejerboden ligger direkte ud til Stege Bugt
med udsigt til Stege by, og rummer mulighed
for opførelse af i alt 48 boliger til bolig/ferieformål - området er ejet af en Fynsk
developer. I 2007 blev de første 27
rækkehuse opført, og der ligger således
stadig mulighed for yderligere 21 boliger i
husrækken. De 27 huse blev opført lige før
finanskrisen, hvor halvdelen af boligerne blev
solgt over night – mens den øvrige del
udlejes som ferie- og midlertidige boliger.
Bebyggelsen fremstår ret ufærdig –
fællesarealer, beplantning og byinventar er
aldrig blevet færdiggjort.
Adgangen til området er ligeledes ufærdig, da
man skal passere Sukkerfabrikkens arealer.
Grunden blev solgt før de nuværende planer
for et feriecenter på sukkerfabrikken blev
fostret, så der forestår en opgave med at få
bebyggelsen (og adgangsvejene til den)
integreret naturligt i den nye helhed, som vil
opstå omkring den. Hvis man samtidig kan
bidrage til at give bebyggelsen den
nødvendige finish, vil det være fint.

Byggeriet fra 2007 på Vejerboden.
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5. Sukkerhavnen
Sukkerhavnen er i dag en del af Stege
Lystbådehavn, havnen var frem til 1980’erne
en af sukkerfabrikkens transportveje. Det er
et stort ønske fra den nye ejerkreds i
Sukkerfabrikken A/S, at denne del af havnen
kan integreres fuldt og helt i planerne for et
nyt, stort feriecenter på sukkerfabrikken, da
en række aktiviteter og oplevelsesmuligheder
af stor betydning for feriecenteret vil kunne
placeres her. Sukkerfabrikken A/S vil gerne
råde over arealerne – og helst erhverve dem
– og der er underskrevet et ’Letter of intent’,
hvori kommunen giver Sukkerfabrikken A/S
råderet over og forkøbsret til arealerne langs
Sukkerhavnen.

6. Lystbådehavnen
Havnen ligger meget centralt i byen, hvilket
giver gode muligheder for, at de sejlende kan
udnytte byens funktioner og tilbud. Der ligger
en udfordring, da koblingen mellem byen og
havnen er svag på dette sted.
Havnen har med sine strategiplaner fra 2017
barslet med en række nye tiltag i forhold til
øget fokus på landturismen (primitiv
overnatning, autocampere mv.). En
integrering af disse aktiviteter forudsætter, at
de tilpasses området, så havnen ikke ændrer
karakter i væsentlig grad.

Der forestår derfor - i forbindelse med
detailplanlægning af feriecenteret – en
opgave med at få afklaret, hvordan arealerne
kan udnyttes bedst muligt – under
hensyntagen til såvel det nye feriecenters
driftsøkonomi som til offentligheden, der
fortsat skal have fuld adgang til friarealerne
på Sukkerhavnen.

Sukkerhavnen - med sukkerfabrikken i
baggrunden.
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7. Langelinje
Planen er at bygge en Boardwalk ved siden af
fortovet med opholdsmuligheder i form af
bænke og direkte adgang ned til vandet.
Fortovet kan anvendes til en længe ønsket
cykelsti. Nedenstående illustration viser
Boardwalken og Stege Badeanstalt.
Boardwalken begynder mod nord ved ppladsen og fører mod syd til en lille
badestrand og lystbådehavnen. Ud for
midten af Boardwalken kommer Stege
Badeanstalt til at ligge.
Boardwalken planlægges placeret som en
forlængelse af Stege Byvold og er tænkt som
en bedre adgang til vandet.

8. Ny badeanstalt ved Langelinje
Foreningen Stege Badeanstalt - der består af
borgere, virksomheder og repræsentanter for
turisme, handicaporganisationerne og
lokalrådet - har gennem en del år arbejdet på
at få etableret en moderne havbade-anstalt
med åbning mod havet og her fra en kyststi,
der samler byen til en helhed.
For Stege by er der udviklet en helhedsplan,
hvor Badeanstalten og Boardwalken fletter
sig naturlig ind i visionen:
“Byens vigtigste kvaliteter er den historiske
midtby med et godt handelsmiljø, havnen og
Noret, foreningslivet, det gode nærmiljø, hvor
man interesserer sig for sin by alt der er med
til at tegne en by der er attraktiv og god at bo
i.”

Illustrationen af badeanstalt og boardwalk.
Udlånt af arkitekt Jesper Øager.
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9. ’Ellens Cabaret’ grunden
Vordingborg Kommune ejer grunden hvor det
tidligere restauration/hotel blev nedrevet i
2014. Grunden har en særdeles attraktiv
placering ud til Stege Bugt, hvor de grønne
arealer langs Stege Vold møder Stege Bugt.
Grunden henligger i dag som græsareal, og
der er til stadighed drøftelser af den
fremtidige anvendelse. Kommunen arbejder
med planer om at opføre en mindre
boligbebyggelse på den nordlige del af
grunden.
Lokale interessenter mener, at arealet skal
friholdes, og at det vigtigste på dette sted er
at genskabe den historiske forbindelse
mellem voldområdet og kysten, og dermed
knytte en vigtig ’grøn’ forbindelse mellem det
rekreative område langs volden og den
kommende strandpromenade på Langelinie.

10. Voldområdet (incl. Mølleporten)
Steges bystruktur og Helhedsplanens
påpegning af byens blå og grønne potentialer
gør det naturligt at inddrage hele
voldområdet i afgrænsningen af Stege Kystprojektet.
Voldområdet – Danmarks eneste fuldt
bevarede middelalder-byvold – udgør en flad
halvcirkel af 1 km’s længde, der forbinder
Stege Bugt med Stege Nor. Voldområdet
(med tilhørende parkområder) er et af byens
vigtigste rekreative områder, som dog kan
bruges til meget mere. Disse muligheder er
dyrket i projekt ’Middelalderbyen Stege’
(2014-16), som har udviklet et skitseprojekt
for restaurering og tilgængeliggørelse af den
ældgamle Mølleport, og også forholder sig til
de fremtidige anvendelses- og
oplevelsesmuligheder på hele voldterrænet.

Det tidligere Ellen’s Caberet – grunden er i dag
ryddet.

Mølleporten – den ene af Danmarks kun to
bevarede middelalder-byporte – trænger til
restaurering. Det er et gammelt ønske at
opnå adgang til den ubenyttede bygning, som
– med nænsom adgang og indretning –
kunne gøres til en spændende
oplevelsesmulighed for borgerne og en ny
turistattraktion for Stege. Mølleportprojektet (’Gør porten høj’) bygger på
genskabelse af det oprindelige gadeniveau

Grunden (TV) er adskildt fra volden (TH) af
Langgade.
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omkring porten (ca. 70 cm under det
nuværende), med omlægning af de
omgivende arealer til en ny byplads og en
styrket kontakt til volden, bl.a. via en
’vindebro-agtig’ træ-cykelbro over bygraven.
Middelalderby-projektet rummer også
overvejelser om, hvordan man kan udbygge
oplevelses- og rekreationsmuligheder på hele
voldområdet - via udvikling af stinettet,
udsigts-, lege- og rastepladser. Det
strukturelle hovedmål er at genskabe den
historiske forbindelse mellem voldområdet
og kysterne incl. de blå/grønne forbindelser
langs disse.

11. Søndre sti og kystarealerne syd for
denne
Området har i mange år sovet
Tornerosesøvn, de gamle bygninger der har
været brugt til skibsværftet har stået uberørt
hen og dermed ikke vedligeholdt. Områder
trænger til at blive ryddet op. Med borde- og
bænkesæt vil det være enkelt at indrette et
opholdsareal tæt på vandet, og samtidig
skabe adgang til vandet (bade/bådebroer).
Der er tradition for at holde Skt. Hans aften
med bål på området. Man kan forholdsvis let
komme tæt på vandet, og der bør ses på
hvilke aktiviteter der kan indarbejdes i
området, hvor der er gode muligheder for at
skabe en god sammenhæng mellem by, kyst
og vandet.

Den naturskønne Søndre sti.
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12. Skibsværftet
Værftet er en attraktion og et stort plus for
området, men der kan med fordel ryddes op
på en del ubenyttede arealer.
Endvidere kunne der ses på bebyggelsesstrukturen i området, hvor der bør ses på
sammenhæng mellem den erhvervsmæssige
anvendelse og de rekreative interesser.

13. Busstationen – House of Møn
Busstationen har fået ny ejer og der er en
masse nye tiltag i gang. Området fungerer
godt som busstation. Ved siden af ligger Øens
turistbureau og House of Møn, der er et
samlingssted for foreninger mm. Området er
en lille ”Power station” som forbinder
turisme med alm. buspassagerer som f.eks.
de unge mennesker der skal til gymnasiet
eller andre uddannelser i Vordingborg.

14. Fiskerstræde
Vandfronten langs den sydlige side af
Havneløbet og sydøst for Støvvasen-Storebro
udgøres af området omkring Fiskerstræde.
Det er et meget charmerende, lidt Nokkenagtigt miljø, med småhuse og skure i træ, der
anvendes af en række virksomheder,
foreninger og klubber, de fleste med relation
til havnen og vandarealet. Restaurant
Hoffmann på hjørnet af Storebro,
Mønbådene bådudlejning, roklub,
lystfiskerklub m. fl.
Området er udlagt til rekreative formål og
udpeget som kulturmiljø, og som sådanne
skal området videreudvikles og integreres i
Stege Kyst-projektet. Bemærkningerne til nr.
1 om det at skabe sammenhæng i Steges
samlede bymidteområde, bl.a. via
detailbearbejdning af byrummene
umiddelbart omkring Storebro, gælder ikke
mindst for Fiskerstræde. Den omtalte
’nodging-effekt’ kan ikke mindst opnås via en
bearbejdning af strækningen (og byrummene
mellem) Storebro-FiskerstrædeSuperBrugsen, da sidstnævnte (som er et af
byens allervigtigste mødesteder) har sin mest
’bynære’ fodgængeradgang via Fiskerstræde
– en adgang, som bør kunne optimeres og
synliggøres mere end i dag.

Stege Skibsværft.
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15. Lendemarke, kystområde mod Stege Nor
Der er i helhedsplanen for Stege peget på at
kysten langs Lendemarke mod Noret kunne
indgå i et stisystem. Området har dog på flere
strækninger karakter af private områder i
overgangen mellem haver og sivskov langs
vandet. Der arbejdes pt. – i projektet
’Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade’, et
samarbejde mellem Vordingborg kommune
og Stege og Omegns Lokalråd – med at skabe
passagemuligheder for cyklister og vandrende så tæt på vandet som muligt, men uden at
genere private lodsejere langs Nor-kysten.
Der er et godt og stort offentligt grønt areal
på strækningen. Arealet ud til Noret
”Blegdammen” er en stor kvalitet for
Lendemarks boligområder. Arealet ligger som
en grøn pause med græsflade og enkelte
busketter. Området kunne udvikles med
bade-/bådebro ud i vandet. Og kunne også
være et godt sted at etablere en
overnatningsplads med adgang fra vandet for
kajak- og kanofolk.

Klimaændringer
Flere havnearealer (både på Stege- og
Lendemarke-siden) er blevet oversvømmet i
forbindelse med højvandshændelser. Indtil
videre er der mest tale om gener i forhold til
anvendelsen af områderne, mens der kun har
været minimale skader på bygninger. På
længere sigt vil den bagvedliggende
bebyggelse dog være truet ved
højvandshændelser.
Ved etablering af nye projekter skal det
stigende havvand indregnes. Muligvis kan
nye projekter bidrage til klimasikring af
bagvedliggende arealer, som eksempelvis
Boardwalk-projektet.
Spørgsmålet er hvor klimasikringen skal
placeres – i kystlinjen, så alle arealer sikre
eller tilbagetrukket ved de bygninger, som
skal sikres mod havvandet? Valget af løsning
kan have stor betydning for udviklingen af
havneområderne og de rekreative værdier på
stedet.

Blegdammen med udsigt over Stege Nor.

Disse muligheder søges udviklet i et aktuelt
projekt med titlen ’Naturbaser ved Stege
Nor’, et samarbejde mellem Stege og
Omegns Lokalråd og Vordingborg Kommune,
hvor Blegdammen er udpeget til at skulle
rumme en af de kommende ’naturbaser’.
12

Vordingborg Kommune
Postboks 200
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
Tlf. 55 36 36 36

