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1.      Sommerhuse: Med de områder, som vi nu har lov til at udbygge sommerhuse i, har vi vel 

mulighed for at etablere lidt mindre end 100 sommerhuse mere end nu. Der er – selvfølgelig – en 
øvre grænse for hvor mange sommerhuse vores kyst kan bære, den nærmer vi os. 

2.      Skovrejsning: Vi har nu bedt forvaltningen om at gå meget mere aktivt ind i at arbejde for 
skovrejsning vha.  jordfordeling/mageskifte. Vi følger op hver 6. måned og evaluerer fremdriften 
efter et år. Vores store udfordring er, at områder udpeget til skovrejsning ikke er kommunalt ejet. 

3.      I den seneste tid er der igen arbejdet meget aktivt med stiforløbet. Her er det også private 
lodsejere, som der skal samarbejdes med om projektet. Vi tror på at vi inden så længe når et stykke 
vej på en første etape og håber at erfaringerne herefter vil berolige og danne præcedens for øvrige 
lodsejere. 

4.      Arbejdet med biodiversitetsplanen er bestemt en succes – vildt vigtig og også derfor at arbejdet 
også er prioriteret i budgetlægningen for 2022. Vi skal bestemt udvide arealerne over tid  og også 
sikre urørt skov. 

5.      Ja, træer skal i hvert fald blive liggende der, hvor vi sikrer skoven urørt. Så er der måske nok 
andre skovarealer, som vi gerne vi gøre tilgængelige og fremkommelige for alle mennesker – også 
dem med et bevægehandicap. Fældede træer og stubbe, som får lov at blive liggende (som f.eks. i 
Vitapark) giver levesteder for biller, insekter mv. og er vigtige steder for arternes biodiversitet. 

6.      Fjorde mv.: Målsætningen lyder måske ikke så super ambitiøs, men dækker jo også over, at vi har 
meget landbrugsjord som skal dyrkes inden for lovens rammer og udgør de ”erhvervsmæssige 
interesser”. Vi har teknologisk mulighed for at måle helt ned på den enkelte mark, at der ikke bliver 
tilført flere næringsstoffer til jorden end hvad planterne kan optage. Landmændene skal indberette 
dette (frivilligt). Hvis det volder for stort besvær, eller vi kan se, at der tilføres mere end hvad 
planterne optager, vil vi arbejde med andre restriktioner for at beskytte vandkvaliteten. 

7.      Vi siger ja tak til mere natur  - og flere naturtyper - i Odder Kommune. Vi skal sikre rette 
naturpleje – f.eks. via afgræsning, udpegning af §3 områder, flere grønne kiler og områder.. 

8.      Aarhus Kommune ejer rekreationshjemmet i saxild, som de har meddelt Odder Kommune, at de 
ønsker at sælge. Vi har tilkendegivet, at vi fortsat ønsker at der er mulighed for at drive noget 
rekreativt i området f.eks. et badehotel. Sommerhuse eller ferielejligheder kan også være 
mulighede, uden at vi dog endnu har drøftet præcist hvad vi vil være med til. Vi kommer først til at 
tage endeligt stilling til det, når vi skal lave ny lokalplan for området ifm / i forlængelse af salget. 

9.      Vi ønsker bestemt fortsat Økologiens Have i Odder. Haven er et fantastisk sted og enestående af 
sin slags. Til en start bør vi øge samarbejdet med haven. 

10.  Udtagning af lavbundsjorde vil formentlig også ske ved mageskifter. Kysing Fjord-Projektet kan 
blive fantastisk, men er også et økonomitungt projekt, som skal tænkes over lang tid eller ved 
alternative samarbejder/finansieringskilder. 

11.  Ja, vi glæder os over kommuneplanens forslag om udpegning af områder med overskudsjord til 
rekreative formål. Vi vil også planlægge så overskudsjord i størst mulig udstrækning skal bruges 
inden for det lokalplanområde, som jorden stammer fra. 

12.  Ja. Vi er stolte af samarbejderne omkring de mange dyrehold som afgræsser på enge mv. Og vi er 
stolte af, at da vi langt om længe kom igennem med biodiversitetsplanen så fik vi heldigvis også 
relativt hurtigt omsat til handling – om det arbejde fortsætter med store ambitioner.  Vi er også stolte 
af at have øget økonomien til den grønne omstilling, og initiativerne affødt som følge deraf – 
herunder DK2020-planen til marts, som indarbejder klimaudvalgets arbejde. Vi er også stadig stolte 
af de sprøjtefrie forpagtningsjorde som blev indført i budget 2018(om jeg husker ret). 



 


