
12 spørgsmål fra DN-Odder om natur, miljø og klima  - svar fra Radikale 
 
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? 
Svar: Det er klart, at der er en øverste grænse for, hvor mange sommerhuse Odder 
Kommune kan rumme. Det er er for en stor del bestemt af lovgivning bl.a 
strandbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelsesloven m.fl. Hvis det er dyrkede marker fx. 
omkring Saksild kunne det sikker godt tænkes, at der bliver bygget flere 
sommerhuse, hvorimod andre områder som fx. ved Sondrup strand er udelukket.Man 
skal kikke differentieret på det udbygning af sommerhusområder, herunder også 
håndtering af spildevand fra disse nye områder. Vi ønsker ikke, at der skal bygges 
kæmpesommerhuse til udlejning. Størrelsen kan reguleres gennem en ændring af 
lokalplanerne.  
 
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?  
Svar: Vi vil gerne sætte mere gang i skovrejsning. Det mener vi kan ske ved at gå 
aktivt ind i en jordfordeling, som muliggør medfinansiering fra Vandværker og 
Naturstyrelsen. Vi afviser ikke en ekspropriation, som et af virkemidlerne. Vi vil 
gerne have Odder Kommunes smukke målsætninger omsat til konkret handling. Vi 
vil også gerne rejse skov på kommunalt ejede arealer, hvor det giver mening. Vi vil 
desuden facilitere muligheden for skovrejsning gennem oplysning, tilskud og 
lignende ordninger på landbrugsarealer. 
 

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? 

Svar: Det har trukket alt for lang tid ud med anlæggelse af stien. Vi vil ikke have, at 
enkelte lodsejere kan hindre anlæggelse af stien mellem Norsminde og Odder. Vi er 
derfor klar til at ekspropriere, hvis det er den eneste vej frem.  
 
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? 
 
Svar: Vi ser det som en succes. Ikke fordi det har den store betydning arealmæssigt, 
men fordi det er med til at give en mere positiv holdning til biodiversitet. Vi ser gerne 
flere kommunale arealer inddraget og vi vil gerne understøtte relevante forslag til at 
udvikle mere vild natur. Der skal stilles krav om, at man ved fremtidige 
byggemodninger skal afsætte en given procentdel af arealet til 
biodiversitetsfremmende områder. Det kunne være i direkte forbindelse med 
byggearealet eller at bygherrer køber et stykke ”kompesationsjord” et andet sted i 



kommunen. 
 
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?  
Svar: Vi er enige. Vi ser i øvrigt ingen grund til at fælde gamle træer medmindre de 
udgør en overlagt risiko for at vælte i en storm.  
 
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? 
Svar: Målsætningen er fastsat af staten i vandområdeplanerne. Målet er god 
økologisk tilstand og vi ønsker at Odder Kommune understøtter den nationale 
målsætning og indsatsprogrammer på alle måder fx. vådområder, udtagning af 
miljøbelastende landbrugsarealer, skovrejsning mv. 
 
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?  
Svar: Vi finder, at det er en pinlig lav placering. Der er kun en vej frem og det er at få 
en målsætning om, at der skal være mere plads til naturen. Vi ser gerne, at kommunen 
går ud med vejledning til landmænd om, hvordan de kan fremme biodiversiteten på 
arealer, som kun vanskeligt lader sig dyrke. Vi ser gerne at landbruget udnytter 
muligheden for miljøstøtte til udtagning af landbrugsjord.  
 
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? 
 Svar: Aarhus Kommune, som ejer badehotellet, vil sælge badehotellet til private 
investorer så det kan omdannes til et stort bade- og wellnesshotel. Vi vil en anden vej. 
Vi vil bakke op om en lokal arbejds- og initiativgruppe, som vil udbygge og omdanne 
det nuværende Saksild Strand Badehotel til et opholds- og rekreationssted, der skal 
fremme sundhed, yde behandling mod stress, fremme mental sundhed og tilbyde 
længerevarende rekreationsophold og lave højskole for voksne. Det mener vi, er en 
langt bedre ide med et større perspektiv end et stort kommercielt wellnesshotel.  
 
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?  
Svar: Vi ser gerne en langsigtet plan for Økologiens have. Det vil kræve en øget årlig 
bevilling, som vi gerne vil støtte op om  
 



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? 
 Svar: Vi kan sagtens forestille os udtagning af lavbundsjorde, idet der både kan 
opnås en reduktion af klimagasser, udledning af næringstoffer og skabe mere natur.Vi 
går ind for genskabelse af Kysing Fjord, så snart muligheden opstår evt. ved 
finansiering gennem fonde. Det vil kunne skabe et fantastisk naturområde og vil lette 
byrden for den øvrige del af landbruget i forhold til vandplanindsatser.  
 
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? 
 Svar: Vi vil gerne fremskynde brugen af overskudsjord til rekreative formål og ser 
gerne overskudsjord benyttet i lokalområderne. Det vil vi arbejde for at gennemføre.  
 
12. Er der på naturområdet noget fra den igangværende byrådsperiode I vil fremhæve 
med stolthed? 


