
12 spørgsmål fra DN-Odder om natur, miljø og klima 
1. Vi har nu flere end 2200 sommerhuse i kommunen, og en del flere er på vej. Er der efter 
jeres mening en overgrænse for, hvor mange sommerhuse Odder kommune kan rumme? 
Og i så fald: Hvor sætter I den? 
  
V-svar: Odder Kommune kan ikke selv planlægge for flere sommerhuse. Det er 
national planlovgivning, som sætter rammen. Efter vores opfattelse kan der dog 
godt være lidt flere sommerhuse langs vores attraktive kyst end de nuværende. 
Konkret er cirka 75 sommerhuse på vej – og vi kan godt se, at der kan gives 
mulighed for / plads til yderligere 75. Men vi bestemmer det ikke selv – det gør 
Ministeriet.  
 
2. Skovrejsning er jo et emne, der jævnligt diskuteres politisk, men uden at der i praksis 
sker alverden. Hvordan kommer vi fra udpegning af områder til noget, der faktisk ender 
med ny skov? 
  
V-svar: Frivillige jordfordelingsaftaler med lokale lodsejere. Flere ønsker rent faktisk 
at plante skov, såfremt lovgivning og kommuneplanen for skovrejsning ikke står i vejen 
for projekterne. Der skal bare være en fornuftig pris for jorden, der skal plantes skov 
på. Senest har Odder Kommune plantet skov på kommunal jord i Saksild, og det er 
bestemt også en vej at gå  
 
 
3. Man kan ekspropriere til en motorvej, men ikke til en rekreativ sti. Nu har en rekreativ sti 
mellem Odder, Assedrup og Norsminde været på tale siden 1988 (!), men uden at der er 
anlagt en meter - selv om der år for år er sat penge af til den. Hvordan kommer vi videre? 

  
V-svar: Odder Kommune skal fortsætte den gode dialog, og forsøge at få aftalerne 
på plads med lodsejerne. Partnerskabsaftaler kan også være en farbar vej at gå. 
Stien kan også åbnes i etaper, i takt med at aftalerne indgås og hvad de afsatte 
penge, giver mulighed for. Venstre ser i al fald meget gerne bedre adgange til / i 
naturen – herunder selvfølgelig også stien langs med Norsminde fjord. 
 
4. En del steder i kommunen har der i år været små pletter, der skulle fremme 
biodiversiteten. Ser I det som en succes? Og skal der inddrages flere arealer, der får lov at 
blive vilde med vilje, så vi fremmer habitater for både dyr og planter? 

  
V-svar: Vi ser absolut disse arealer, som en succes. Vi har også været med i 
vedtagelsen af en biodiversitetsplan. Odder er med i DK 2020 samarbejdet og 
senest meldt os til konkurrencen om Danmarks Vildeste kommune. Vi vinder nok 
ikke konkurrencen, men der er de seneste år, sket en markant ændring til det bedre 
indenfor biodiversitet. Vi skal også have borgerne og virksomhederne med. Igen er 
dialog, samarbejde og partnerskaber vejen frem.  
 
5. Kommunen tjener et mindre beløb ved at sælge fældede træer som flis til varmeværker. 
DN-Odder mener ikke, at flis er en bæredygtig kilde til energi, og at fældet træ hellere skal 
blive liggende. Er I enige? 

  



V-svar: Odder Kommune har aftale med en kyndig skovrådgiver, der vejleder og 
rådgiver særligt i forhold til træer, beskæringer, fældninger etc. I mange tilfælde vil 
det naturligt give mening, at lade træerne ligge – men ikke altid.  
 
6. Vores fjorde har det ikke godt. I den kommende kommuneplan står der som mål på 
vandområdet, at “vi vil arbejde for, at vandkvaliteten og de fysiske forhold i vandløb, søer 
og kystvandring bliver så tæt på den naturlige, uforurenede tilstand som det er praktisk 
muligt under hensyntagen til de erhvervsmæssige interesser”. Er den målsætning ambitiøs 
nok? 

  
V-svar: Odder Kommune har et rigtig fint samarbejde med forskere – blandt andet 
tilknyttet Aarhus Universitet – for at forbedre vandkvaliteten. Minivådområder, 
intelligente randzoner, efterafgrøder, Assedrup-projektet, genslyngninger er 
konkrete tiltag. Vi har også afgivet høringssvar til Danmarks første havplan, hvor vi 
slår et slag for en række tiltag, der skal forbedre vandets kvalitet  
 
7. Tidligere på året blev der offentliggjort et naturindeks for alle landets kommuner. Odder 
kommune fik ikke nogen prangende placering, idet vi blev nr. 82 blandt landets 98 
kommuner. Synes I, at den placering er tilfredsstillende? Og i modsat fald: Hvordan får vi 
Odder løftet højere op på listen? 
 
V-svar: Vi arbejder målrettet med vores biodiversitetsplan og med Vild Kommune 
konkurrencen. Som anført ved andet spørgsmål, skal vi motivere borgere, 
virksomheder og foreninger til målrettet at bakke op. Måske lave partnerskabsaftale 
med DN Odder for fælles at få bredt budskabet bedre ud. Kommunen kan ikke selv – 
det står og falder med borgernes opbakning. 
 
8. Der er lagt op til store ændringer ved Rekreationshjemmet Saxild Strand, herunder 
udstykning af en stor del af det grønne område ved det gamle badehotel. Hvad mener I 
om de planer? 

  
V-svar: Vi har endnu ikke set et af Aarhus Kommune godkendt udbud på 
rekreationshjemmet. Og vi ved derfor heller ikke, hvad vi skal forholde os til. Men 
kan rekreationshjemmet væltes og genopføres i dets oprindelige gamle stil – men 
moderne indvendigt – ja, så ser vi et sådant badehotel som et stort løft for Saksild 
og vores kommune. Og naturligvis skal der i givet fald findes fornuftige løsninger på 
øget trafik i området. 
 
9. Økologiens Have har altid haft en anstrengt økonomi og har kun ganske få på 
lønningslisten (men heldigvis en masse frivillige) Vil I være med til at langtidssikre haven 
og i så fald hvordan? 
  
V-svar: Vi ser Økologiens have som et stort aktiv for vores kommune. Det skriver vi 
også om i vores valgprogram. Hvad med at etablere landets største 
sommerfuglepark? Eller undervise i mere biodiversitet og grøn omstilling? Også her 
kan der – i højere grad end i dag – laves partnerskabsaftaler, til gavn for havens 
samlede økonomi. Selv om Odder de kommende vil vokse med boliger mod øst, 
skal Økologiens have bestå. 
 



10. Udtagning af lavbund er et effektivt virkemiddel til at mindske udledningen af CO2. 
Hvordan kommer vi i gang her i kommunen? Der ligger jo en færdig rapport om Kysing 
Fjord - kan I forestille jer Kysing Fjord genskabt som et lavvandet vådområde? 

  
V-svar: Efter vedtagelsen af Landbrugsaftalen, kommer mange lavbundsjorde givet 
vis i spil på en helt ny måde. 
Det vil være naturligt, at landmændene Odder kommune søger ind i de ordninger, der 
kommer for udtagning af lavbundsjorder. Det vil også være naturligt, at Odder Kommune 
søger et særlig grønt samarbejde med Aarhus kommune, i den del som grænser ned 
mod Norsminde. Her kan laves mange spændende grønne projekter – og hvem ved, 
måske også en genskabelse af Kysing Fjord. Om landmændene i Kysing fjord vil 
deltage med udtagning af deres jorde, i den del som grænser ned til Norsminde fjord, er 
sværd at spå om, men Odder Kommune har mange lavbundsjorder generelt, der vil komme i 
spil til udtagning.  
  
11. I kommunens nye landskabsatlas gøres der meget ud af vores landskabelige værdier. 
Ikke desto mindre fyldes lavning efter lavning for tiden med byggejord. Vil I fremskynde 
planerne om at bruge overskudsjord til rekreative formål (som beskrevet i den nye 
kommuneplan)? Og hvad synes I om vores forslag, at overskudsjord primært skal benyttes 
indenfor det lokalplanområde, hvor den stammer fra? 
  
V-svar: Overskudsjord bliver allerede i vidt omfang håndteret indenfor lokalplans-
området – eller i hvert fald i nærområdet. Det siger selv, at vi skal køre så lidt som 
muligt med overskudsjord. Også på det punkt, er der sket en klar forbedring de 
seneste år, men vi bidrager meget gerne til, at støtte op om DN*s forslag om 
håndteringen af overskudsjorden indenfor lokalplansområdet i det omfang 
planlæggerne og ingeniørerne mener der er mulighed for. 
 
 
12. Er der på naturområdet noget fra den igangværende byrådsperiode I vil fremhæve med 
stolthed? 
V-svar:I sandhed kan det siges, at Odder Kommune i denne periode ubetinget har 
bevæget sig i en mere grøn retning. En grøn bevægelse – måske nærmere en grøn 
bølge, skylder gennem hele kommunen.  
Klimahandlingsplanen, biodiversitetsplanen, fjernelserne af spærringerne i Odder Å, 
genslyngningen af Rævs Ø ud mod Assedrup, Rathlousdals-dæmningen, Vild 
Kommune konkurrencen, flere grønne partnerskabsaftaler, el-busserne, m.v. 
bidrager alt sammen positivt i den grønne retning. 
Det vil vi med stolthed fremhæve – og med henvisning til vores valgprogram også 
tilkendegive, at der kommer endnu mere i grøn retning, såfremt vi også får ansvaret 
for Odder Kommunes udvikling de næste fire år.    
 
 


