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Det nuværende internationale samarbejde i EU kommissionens INTEREG IIIC projektet CosCo med 9 partnere fra 5
europæiske lande giver mulighed for at udveksle erfaringer
og at bearbejde specielle spørgsmål, som f.x. den bedst mulige form for kompostering. Derudover hjælper projektet med
til at udvikle nye produkter af ålegræs, som både spreder miljøtanken bag projektet og sikrer økonomien for fremtidige
foretagende.
Produkter af ålegræs fra Møn:
– Restaurering af historiske bygninger med tangtag på øen
Læsø, igennem Frilandsmuseet.
– Løs hulmursisolering direkte fra mønske landmænd.
– Det historiske tangdige på Ulvshale. Tilgang fra Sandvejen.
– Kunstnerdesignede produkter med ålegræs fra Møn.

1. ULVSHALE STRAND
Sand- og naturstrand med Blå Flag:
Dobbelttjekket vandkvalitet, handicapvenlige faciliteter, toilet, indkøbsmuligheder, sikkerhedsudstyr, informationstavle, blå flag aktiviteter.
Campingplads direkte til stranden.
Strandpleje - 500 m ved pladsen.

2. KLINTHOLM HAVN
Dejlig sandstrand på begge sider
af fiskerihavn og marina. Mange
faciliteter, gode spise-, indkøbs- og
overnatningsmuligheder.
Strandpleje - fra Marinaen til udløbet af Budsemarke Mose.

– Kystbeskyttelse med ålegræs fra Møn.

Udgiver: Møn Turistbureau. Layout: BJ IdeReklame.

BADESTRANDE PÅ MØN

MØNS STRANDE
NATUROMRÅDER MED MASSER AF OPLEVELSER

3. RÅBYLILLE STRAND
Naturstrand med mange høfder.
Der kan være sten og tang mellem
høfderne, men der kan altid findes
gode badesteder.
Strandpleje - mellem høfderne ud
for p-pladsen.

4. RYTZEBÆK STRAND
P-plads direkte ved strandnedgangen. Naturstrand med sand og
enkelte større sten i vandet. Et godt
udgangspunkt for vandringer til
Hvide Klint og Fanefjord skov.
Strandpleje - ca. 250m på hver side
af nedgangen.

5. HÅRBØLLE STRAND

Tangens kulturhistorie på Møn
Opsamling og anvendelse af tang og ålegræs er langtfra at
være et nyt fænomen på Møn. Fra 1917 og frem til 1959 forarbejdede "Kalvehave Tangkompagni" 500 tons tørret ålegræs årligt fra de mønske og sydsjællandske kyster. De lokale landmænd indsamlede tangen og pressede den direkte på
strandbredden i baller, som man sejlede med pram til Kalvehave. Tangen blev anvendt som isolering og som fyld i de
såkaldte søgræsmadrasser og eksporteret med skib eller jernbane til mange europæiske lande. Ålegræs har mange gode
egenskaber: den er isolerende mod varme og kulde, virker lyddæmpende og er svært at brænde og nedbryde. Den sidst
nævnte kvalitet har man også benyttet sig af i dige byggeriet.
På Møn og andre steder i Danmark har man opført tangdiger
ved kysterne. På Ulvshale og på Nyord findes rester af historiske tangdiger. Begge steder bliver der i forbindelse med det
nuværende strandprojekt restaureret dele af de historiske
diger, både for at indsamle erfaringer med opførelsen og for at
kunne vise og bevare denne gamle tradition. På Møn Turistbureau fås en folder om det historiske tangdige på Ulvshale.

Møn Kommune, afdeling for miljø & teknik
Praktisk Service i Møn Kommune og Møns Turistforening
ønsker jer mange gode oplevelser på de mønske strande

God badestrand med klitter og
sand. Offentlig parkering, med sti
ned til stranden. Campingplads lige
ud mod strandkanten. Hårbølle
havn med kiosk og toilet.
Strandpleje - ca. 500m ved
Campingpladsen.

6. SKÅNINGE BRO, BOGØ
Badebro i hyggeligt havnemiljø med
lystsejlere. Et fredelig sted og et
godt udflugtsmål under en cykeltur
på Bogø.

Møn Kommune
Miljø & Teknik.
www.moenkom.dk

Storegade 2, DK-4780 Stege
Telefon +45 55 86 04 00
e-mail: moens.tourist@team-moen.dk
www.visitmoen.com

Denne folder er fremstillet med tilskud fra
EUs INTERREG IIIC program.
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MØNS KYSTER OG STRANDE

Naturstrand
Badestrand
Ulvshale strand

Tørring af ålegræs fra de mønske strande
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Bogø by

Damme/Askeby
Rytzebæk
Historisk bygning på Læsø, istandsat
med tang fra de mønske strande.
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Hårbølle Havn

Møn – en ø med en strandpolitik
På Møn satser vi på at bevare vore strande i deres mangfoldighed med dyre- og planteliv, og samtidig imødekommer vi
vores gæsters behov for gode badestrande. Den mønske
strandpolitik, som blev politisk vedtaget i 2004, danner
grundlag for dette arbejde.
Strandpolitikken er udformet med det formål at beskytte og
pleje strandene ud fra et bæredygtighedsbegreb, der omfatter beskyttelse og (om nødvendigt) pleje af strandenes natur
og økosystemer. Samtidig imødekommer politikken turisternes og lokalbeboernes ønsker om at bruge strandene. Ikke
mindst ses strandenes betydning for lokal økonomi og jobskabelse. Der lægges stor vægt på at inddrage og ansvarliggøre lokalbefolkningen selv – og meget gerne turisterne – for
beskyttelse og pleje af strandene.
For at bevare strandenes naturlige økologiske system er det
vigtigt at der kun fjernes naturlige opskylninger i form af tang
på udvalgte strækninger - der hvor der kommer flest badegæster og kun når det er nødvendigt. Nedenstående strandstrækninger, som udgør øens vigtigste badestrande, indgår
derfor i strandplejen.
Alle de ydre strande bliver i starten af sommeren renset for
det såkaldt menneskeskabte affald, som driver i land fra
havet i løbet af vinteren. Denne strandrensning foretages af
lokalbefolkningen, foreninger og organisationer som fælles
aktivitet. I perioden fra medio maj – til medio september gennemføres en maskinel optagning – hvis der forekommer
store mængder af alger, tang og ålegræs.
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Hvide Klint

Grønsund

Møn er kendt for sine mangfoldige kystlandskaber (ialt
140 km kystlinie) og ikke mindst for sine strande, hvoraf
en del er fine badestrande. De fleste kyststrækninger er
præget af istiden, som også skabte den mægtige Møns
Klint. Vore strande er rige på fossiler og sten, og det er
også muligt at finde rav – Nordens guld. Naturelskere kan
opdage stille, smukke strande, rige fugleområder, storslåede udsigter. Lystfiskere har deres foretrukne kyststrækninger, hvor havørred, hornfisk og laks bider. Vindog kitesurfere benytter sig af de gode vinde i Stege Bugt,
ved Farø og Ulvshale. Børnefamilier glæder sig over vores
lavvandede kyster.

Mads Klint

Falster

International samarbejde omkring "best practise" og produktudvikling
Store mængder af tang – det kan hurtig blive til mange tons
blandede havplanter, når det stormer på Møn i flere dage. Så
kan det være svært at rydde alle strande samtidig ved en
hurtig indsats.
Alger og tang indsamles med specielt udviklet udstyr til traktorer, som sikrer at sandet forbliver på stranden. Blandet
materiale mellemlagres til kompostering eller anvendes som
gødning på landbrugsjord.

Nyd stranden!
Naturbeskyttelsesloven giver alle ret til at færdes på strande, uanset om områderne er privat- eller offentlig ejede. Du skal blot kunne
komme lovligt dertil - altså ikke først klatre over hegn osv., d.v.s. ad
offentlig tilgænglige veje. De mønske foreninger og institutioner
renser strandene rundt om Møn hvert forår for affald, som driver i
land med vinterens storme. Mange af disse ting kan ligge utrolig
længe i naturen uden at blive nedbrudt. Vær altså opmærksom og
indsaml dit medbragte plastik, glas eller papir. Der findes affaldssække ved de offentlige nedgange.

Kunsthåndværk og dansk design med
ålegræs fra de mønske strande.

Optagning af ålegræs på de mønske
strande.

Ålegræs fra de mønske strande miljøvenlig isolering i husbyggeri.

Ålegræs indsamles, tørres og presses i baller af lokale landmænd. Ålegræs har fremragende evner som isoleringsmateriale i husbyggeri eller som tagbelægning. På Møn arbejder vi
på at finde både økologisk og økonomisk bæredygtige
modeller for genanvendelsen af naturmaterialerne.
Siden 2001 har Møn deltaget i et internationalt samarbejde
omkring miljøvenlig strandrensning og genanvendelse af det
oprensede naturmateriale med målet i at blive bedre til at
håndtere de mange1000 tons organisk materiale som hvert
år skyller ind på øens strande.

