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Danisk Ornithologisk Forening
DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med

Medlemmerne modtager gratis

Dansk Ornithologisk

Forenings

afdelinger over hele landet. For-

Tidsskrift (2-4 hefter pr. år), Meddelelserne (4 gange pr. år) med oplysninger om møder og ekskursioner,
Feltornithologen (4 hefter pr. år),
Fugleværn (aperiodisk, som regel I
hefte pr. år), samt eventuelle lokalb-

Dette formål spges fremmet blandt
andet ved alholdelse af mgder og
ekskursioner og udgivelse afet tidsskrift og andre publikationer samt
ved arbejde for at forbedre fuglenes

lade.

eningen er stiftet i 1906.
Foreningens formål er at fremme
kendskabet til og interessen for fugle
og at virke til beskyttelse først og
fremmest af den danske fuglefauna.

livsvilkår.
Indmeldelse sker ved henvendelse

til

foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontingentet på
girokonto 7 00 08 39, DOF, Vesterbrogade 140, 1640 København V, tlf.

(01) 31 81 06. Det ordinære kontingent er 120 kr. pr. år, 80 kr. for juniormedlemmer (under 18 år) og 40
kr. for ekstraordinære medlemmer
(modtager ikke foreningens publikationer, men kan deltage i møder og
ekskursioner).

Lokalafdelingen

i Århus Amt står

for de lokale arrangementer,

i

som

meddelelserne fra ho.
vedforeningen. Alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens
møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen udgiver også bladet >Søravnen<< to gange årligt i et
oplag på 700 eksemplarer. Bladet
sendes^ gratis til alle DOF-medlemmer i Århus Amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på
bladet. Det koster l0 kr. pr. år.
Alle henvendelser sker til lokalafannonceres

delingens adressel Dansk Ornitho'

logisk Forening/[rhus Amt, Viborgvej 29, 8000 Arhus C.

Natur eller spekulation
,Vi finder det utilstedeligt, at kortsigtede gevinster skal kunne retfærdiggqre

pdelæggelse af nogle af de meget sparsomme rester af natur<.

Sådan skrev DOF/Østjylland sammen med ti andre naturhistoriske foreninger til
i forbindelse med regionplanlægningen i marts 1978. Og den
skæbne, som man tiltænker Øer-området ved Ebeltoft, er et klart eksempel på,

Århus amtsråd

hvad vi havde i tankerne.
Naturen har måttet vige

for samfundsudviklingen, og i dag har vi kun få

uberØrte områder tilbage. Derfor er selv den mindste plet vigtig, hvis dyr, fugle og
mennesker skal kunne overleve. Det kan kun ske ved konsekvent at bevare og
beskytte, hvad der er tilbage. Alle erkender rigtigheden af dette, men politikere og
planlæggere har desværre ikke i tilstrækkelig grad taget konsekvenserne. Men den
nuværende rovdrift på naturen og dens ressourcer kan ikke fortsætte' og det er
kun et spørgsmål om tid, før det er for sent.
Øer-området ligger i dag som natur, som en oase blandt sommerhusbyer. Det er
et vigtigt område med mange værdier, som vil forsvinde, hvis man ændrer ved
forholdene. For menneskene er @er-området et fristed midt i sommerhus-landet.
Og ved en passende naturpleje vil området blive endnu bedre for både mennesker
o$ dyr. Men det er en forudsætning, at der skabes sikkerhed for områdets fremtid

som natur,
Spekulanter har pjnet en chance for at udstykke området til sommerhuse og
derved indkassere en million-gevinst. De har opkøbt store arealer og har planer
om et stort ferie-center og flere sommerhuse. Men de har ikke kunnet blive enige
om, hvordan området skal udstykkes og gevinsten fordeles. Derforligger Øer-om'
rådet stadig som natur.
Det er myndighederne, som afgpr om Øer-området skal bevares som natur eller
ødelægges af sommerhuse. Øer-områdets status som natur er beskyttet af landzoneloven. Skal der bygges sommerhuse i området, kræver det dispensation fra
loven. Med andre ord: myndighederne kan vælge enten at bevare natur eller at
give nogle spekulanter en stor økonomisk gevinst.
Det er det, Øer-sagen drejer sig om.

Dette nummer af Søravnen
sætter focus på nogle
truede
fuglelokaliteter
o

i Arhus Amt ...

Spændende naturområAe

trues af spekulation

i sommerhuse
Klemt inde mellem tre store sommerhusbyer ligger Qer-området sont en gr@n plet natur på Hasnæs ved Ebeltoft, hvor
ralgravning har efterladt et varieret landskab med sjældne
planter og et spændende dyreliv.
Men der er stærke kræfter i gang for at få byqget flere
sommerhuse i området. Derfor er der risiko for, at spekulation
i jord og sommerhuse skal ødelægge en af de sidste stumper
natur, der er tilbage omkring Ebeltoft.
- Vi begyndte at kpbejord op i 1972 for
at bevare dansk natur på danske hæn-

der, siger fabrikant Poul Allentoft,

medejer af konsortiet I/S Øer-Strand,
som i dag ejer en tredjedel af Øer-området.
' Men lige siden konsortiets første
jordkøb har Allentoft og hans kompagnoner forspgt at udstykke området
til sommerhuse. De er stødt på vanskeligheder med deres udstykningsplaner,
for Øer-området ligger i landzone,
hvor der ikke kan bygges sommerhuse. Ebeltoft kommune er dog positivt
indstillet overfor planerne om et fe-

riecenter i Øer. Ogjorden bliver ikke
mindre værd af at ligge, for gives der
tilladelse til byggeriet, er der en gevinst på flere millioner kroner at hente

for I/S Øer-Strand.

Rigt fugleliv
Øer-området rummer betydelige naturværdier. Der er et rigt og varieret
fugleliv, og blandt insekter og flora er
der mange spændende arter.

Især er fuglelivet godt kendt._Lærerstuderende Jørgen Laursen. Abyhøj.
som er en både ivrig og dygtig amatørornitolog, har undersøgt området
siden 1970. Efter talrige besøg og på
grundlag af omhyggelige optællinger

kan Jprgen Laursen påvise, at Øer-

området rummer en stor fuglebestand.
- De mange små og større vandhuller
som findes i Øer-området, er i dag yng-

leplads for toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker og lille lappedykker, for ænder, blishøns, rprhpns og en
lang række småfugle, som er bundet

til

fugtige levesteder, siger Jprgen Laursen. - Ødelægges vandhullerne, så må
disse fugle forsvinde. Der er også en
god bestand affasaner og på de sande-

de marker yngler stor præstekrave,
strandskade, vibe og stenpikker.

I området yngler der også to sjældne
fuglearter. Det drejelr sig om den lille
præstekrave, som har en samlet bestand i Danmark på blot 150 par, hvoraf de 60 par yngler i Jylland. Og så er
der den meget sjældne markpiber, som
hpjst findes i 50 par i hele landet.

6

-

Begge disse fugle kræver store
åbne salrdflader afvekslende med fugtige lavninger og vandhuller for at
kunne trives. Disse krav tilfredsstiller
Øer-området, fortæller Jørgen Laursen, men ændres landskabet for meget,
så må begge arter forsvinde.

Vigtig rasteplads for
trækfugle
Om efteråret gæster mange trækfugle
@er-området. Fuglene fplger Djurslands gstkyst mod syd til@er, hvor de
ofte raster, før de flyver videre over
det åbne vand. Store mængder småfugle hviler ud i krattene omkring
vandhullerne, og der finder de også

deres føde. Rastende vadefugle slår sig
ned på strandengene eller ved søerne.

Det drejer sig om et stort antal forskellige årter.
Også rovfirgle trækker over @er, og
nogle raster i længere tid. Både fiskeørn og havørn er set som gæster.
Seks kilometer mod øst - ude i Kattegat - ligger pen Hjelm, som sammen
med Øer-området udggr en oase for
trækfugle i et landskab, der ellers er
præget af sommerhuse og landbrug.

Mens Hjelm især huser store antal
trækfugle om foråret, så er Øer-området af stprst betydning om efteråret.
Således supplerer de to lokaliteter hinanden som støttepunkter for fugletrækket over Djursland.

Levested for mange slags
insekter
Også entomologer, der interesserer sig

for insekter, vurderer Øer-området

høit. Cand. scient. Ebbe Schmidt
Nielsen fra Zoologisk Museum ved
Københavns Universitet siger, at man
allerede flere gange har peget på de
store entomologiske interesser i @er.
- Det er de meget afvekslende natur-

forhold, som skaber levesteder for
mange slags insekter, siger Ebbe
Schmidt Nielsen.

-

Øer-området rum-

mer tørre marker. skrænter. strandvolde, strandenge og vandhuller med
pilekrat. Derfor findes der et rigt insektliv. Vi ved, at der i området lever
mindst to meget sjældne sommerfugle,

som formodentlig har deres eneste

danske ynglelokalitet her. Det drejer
sig om halvmøllet Evergestis fumenta/is og måleren Lithostege farinata,
som begge lever på korsblomstrede

Jprgen Laursen er en kyndig ornitolog, og han
har i mange år studeret fuglelivet i @er-området.

planter ved grusgravninger.
Ebbe Schmidt Nielsen er også medlem af Entomologisk Forenings fredningsudvalg, og han fortæller, at foreningen ved flere lejligheder har påpeget, at det ofte er mere værdifuldt for
flora og fauna, at gamle grusgrav-

Botaniske interesseområder

Skravering: områder med særlig mange verdifulde planter.

E

ningsomåder får lov at ligge hen i stedet for at de planeres og retableres.
Det vil være stærkt ødelæggende for
det rige insektliv i Øer, hvis området

jævnes og udlægges

til

sommerhusbe-

byggelse.

Værdifuldt område for
planter
Hvis området planeres, vil også den
righoldige flora med flere sjældne planter blive ødelagt. Der vokser et meget

stort antal forskellige planter,

Trævækst

i

@er-området

Skravering: større sammenhængende trævækst.

Omkring de mange vandhuller og småsøer,
som ralgravningen har skabt, er der i dag
tætte krat af birk, pil og bævreasp. Disse krat
giver levemuligheder for mange småfugle.
Qer Plantage

fra Rane Ladegårds voldsted til

fyr, og i
de mØrke

Hassengtr består fortrinsvis af eg og

sommerhusområderne dominerer

firretræer. I Elsegårde Skov vokser ask,
ahorn, rgn og rgdel.

\.\

__

og

blandt sjældenhederne finder man pilledrager Pilularia globulifera. Det er

\:1-:

Vestertise

ian!

Lad€!arf

srtc
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en lille bregne, der vokser

i

lavvandede søer hist og her i Jylland. Udenfor Jylland kendes den kun fra tre områder.
Botanikeren cand. scient. Simon
Lægaard fra Botanisk Institut ved Århus Universitet siger: - Områdets vigtigste kvalitet er, at det er meget varieret med hensyn til vandforholdene -

ekstremt tørre banker, fugtige flader,

udtprrede vandhuller og konstante

vandhuller. Hvis området lades i fred eventuelt med nogen naturpleje - vil
kvaliteten stadig stige.

Flere sommerhuse vil
gdelægge området
Giver man tilladelse til flere sommerhuse i Øer, så trues betydelige natur-

værdier, og de nuværende rekreative

muligheder vil også forringes.
Sommerhusejerrte i Øer pnsker ikke
at få flere naboer. Som forholdene er i
dag, fyldes begge de gode badestrande

op, så snart'solen skinner. Der vil
næppe være plads

til badegæster fra en

ny stor udstykning eller fra et feriecenter, uden at stranden bliver overfyldt.
Det vil ikke være til glæde for nogen.
'Repræsentant Ole Vitved byggede
sit sommerhus i Øer for to år siden, og
familien tilbringer næsten hele fritiden
i huset. - Da vi kpbte grund herude,

vi ikke, at der lå planer om
kæmpeudstykninger, siger Ole Vitved.
- Hvis planerne realiseres, så tror jeg
faktisk, at vi flytter. Vi bor herude,
vidste

fordi vi kan lide freden og roen, og
fordi vi nyder at gå ture i den særprægede natur, og der skal ikke ret mange

flere sommerhuse til, fgr det begynder
at gå ud over fornpjelsen. Bygger de et
stort center, så skal der laves nye veje,
og der vil komme en masse trafik til og
fra stranden. Det vil komme til at gå ud
over både os og naturen. Vi får larmen
og støvet og problemer med at finde en
solplads ved stranden, og naturen vil

hurtigl blive slidt ned.

'

Ole Vitved og hans naboer forsgger
at få deres synspunkter frem gennem
den fælles grundejerforening, som går
stærkt imod planet'ne om flere sommerhuse.

Land skabt efter istiden
Øer-omådets historie begynder efter

sidste istid for 12.000 år siden. Da isen
trak sig tilbage, havde den i en periode
en lokal stilstandslinje ved sydspidsen
af Ebeltoft-halvgen. Langs denne linje
blev vældige jordmasser presset sammen, og de skabte det stærkt bakkede
landskab med de stejle skrænter, som
man i dag ser lige nord for Øer-områ-

det.

Efter istiden dækkede Litorina-havet det nuværende Øer-område, og kysten gik langs skrænterne nord for om-

rådet. Efterhånden som havet sank.
blev der aflejret grus og sten i et stort
system af strandvolde, ogØer voksede
langsomt frem af havet som marint forland.
Samtidig med at @er-området blev

land, afsnpredes en lagunesp i den
nordlige del af området. Den blev til
Vestensg, som fik sit afløb til havet

ved Rane Ladegårds senere voldsted.
Aflejringen af sten og grus, som begyndte i Litorina-tiden, fortsætter den
dag i dag. Havet nedbryder langsomt
@stdjurslands kyster, og materialerne
vandrer mod syd for at aflejres ved
Gåsehage på @er-områdets sydkyst.

De ældste sg)r af mennesker
Ved Elsegf,rde ligger en sammenfaldet
runddysse fra den yngre stenalder, og

det er vort ældste spor af fortidens
mennesker i Øer. Fra bronzealderen
har vi seks små gravhpje ved Svært-

hgje, som er naturfredet. Der er ingen
minder fra jernalderen og vi skal helt
op til middelalderen for at finde de næste spor.

I

1381 gav kong

Erik Menved køb-

l0
siadsprivilbgier til Ebeltoft by, som tak
for borgernes indsats mod sørøvernes
hærgen i farvandet mellem Hjelm og
Djursland. Med i privilegierne hørte fri
græsning på jord omkring byen, og til
disse arealer hørte også dele af Øer.
Fra middelalderen og op til 1800-tallet
har området sandsynligvis været anvendt

til

tørrede Vestensø blev til fugtige enge,
som sammen med størstedelen af de

pvrige arealer blev anvendt tit græsning. Udbyttet afdyrkning på den san-

jord må have været ringe i sammenligrring med den fede morænejord
nord for omådet.
I begyndelsen af vort århundrede er
der bygget flere huse langs Vestensps
østside og langs vejen mod nord om
den tidligere sø, men indtil 1950'erne
er der udelukkende bygget landbrugsejendomme.

dede

græsning for kvæg.

i

Første indgreb

landskabet

Landsbyen Øerne er først opstået i
1800-tallet som resultat af udskiftningen, hvor landsbyernes store jordfællesskab blev udlagt til små selvstændige landbrug. I 186l lå der fem gårde
eller husmandsbrug i Øerne, og hen
mod slutningen af århundredet blev
der bygget to gårde ved den netop tørlagte Vestensø. Afvandingen og opdyrkningen af Vestensø var det første

Ralgravning i 40 år

I

1935 tegnede Århus Sten- og Gruskompagni de første kontrakter med
lodsejere i Øer, og man begyndte at
grave ral. Der blev bygget et stort ralværk, hvor gruset blev sorteret, og en
Strandkvaliteter

større indgreb i områdets natur.

Cirkel (stor): god badestrand.
Cirkel (lille): middelgod strandkvalitet.
Prik: dårlig badestrand.

I forrige århundrede lå en del af
Øer-omrbdet som lynghede. Den ud-
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tovbane transporterede det ud til havet, hvor store skibe sejlede gruset
bort. Lastbiler har senere aflpst tovbanen.

I november 1974 stoppede kompagniet ralgravningen. Af de 150 ha,

hvorpå der er kontrakt om gravning,
mangler dog stadig 35 ha at blive udgravet. I de 40 år, som ralgravningen
har foregået, er der gravet mere end
2,3 millioner kubikmeter ral i Qer, og
det har skabt et spændende og afvekslende landskab med et værdifuldt dvre-

liv.

ll

Kompagniets gravekontrakter med
de enkelte lodsejere løber

til Lr

2033,

men efter den nye åstoflov skal de
dog fornys i 1988. Indtil da disponerer
Århus Sten- og GruskomPagni stadig
over en stor del af omådet.
Strandvoldssystemet

i Ber-området

Stree Gyk): kystlinien i Litorina+iden efter
sidste istid for ca. 12.NM år siden.
Streg (tynd): strandvoldssystemet, som er opbygget siden istiden, og som stadig er i vækst
ved Gåsehage.

Ralgravning har dog 6delagt en stor del af
det interessante system af strandvolde, og

tde Skov
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Graverettigheder og udgravede områder
Streg: det område, som Århus S1en'og Grus-

kompagni har gravningsrettigheder på frem
til år 2033. Efter den nye råstoflov skal rettig'
hederne dog fornys i 1988.
Skravering: dei område, scm var udgravet i

november 1974, da Arhus Sten-

og

Grus'

kompagni indstillede ralgravningen i Qer.
Kompigniet mangler stadig at grave på ca..
en tiedjedel af det samlede område, hvortil
man har rettighederne frem til år 2033.
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1974 indstillede man ralgravningen

i Øer-området, men det gamle ralværk ligger der stadig
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Ledige sommerhusgrunde
området

i

I de sidste

25 Lr er der bygget et meget
stort antal sommerhuse i @er-området.
Sammenlagt dækker sommerhusområderne i dag 160 ha med plads til780
huse. Men i øjeblikket er der kun bygget ca. 450. Der findes altså stadig ca.
330 ubebyggede sommerhusgrunde, og
heraf ejer Ebeltoft kommune 32 grun-

de.

Sommerhusene fordeler sig med ca.

240 huse i den nordlige del, ca. E5 huse

i

den sydlige og ca. 125 i den østlige
del. Især i den nordlige del er der stadig mange ubebyggede grunde, mens
det iistlige område er næsten fuldt udpveeet.
BebySgelsc i Øer-området
SkraveÅng : bebyggede sommerhusgrunde.
Ci*el: helårsbeby ggelse.

I

det nordlige sommerhusområde er der sta'
dig mange ubebyggede grunde, mens det sydlige og det gstlige område er næstenfuldt udbygget. Selve Øer-området er så godt som

friho ldt

for

he Iår s be boe ls

e.
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Regner man med fire personer i
hvert sommerhus, så opholder der sig
omkring 18fi) mennesker i omådet om
sommenen. Alle disse mennesker har
et ønske om at bruge de to gode badestrande, som tilsammen er blot fem ki-

lometer lange. Hertil kommer mange

endags-turister og campister, der også
Ønsker at bruge stranden og den gvÅge

natur.

Omfattende jordopkøb i Øer
I de sidste ti år er der sket systematiske opkgb af jord i Øer-området. Det
private konsortium, I/S Øer-Strand,

som ejes af fabrikant Poul Allentoft,
revisor Jeppe Hansen og ejendomsmægler Leon Therkildsen, Dråby, har
købt omkring en tredjedel af området
for 952.000 kr.

Andre pengestærke privatpersoner
og selskaber har også opkpbt store
stykkdrjord for at tjene penge på udstykning til sommerhuse, mens 30 parceller i området er spredt på lokale
lodsejeres hænder. Ejerforholdene til
jorden i Øer er derfor meget komplicerede.

de 18 kommende feriecentre i amtet.
Endelig arbejder de forskellige regionplanforslag med flere anvendelsesmuligheder for området.
Både amt og kommun€ har altså i de
senere års overordnede planlægning
holdt en mulighed åben for en eller an-

den form for feriebebyggelse

i naturen

Interessen hos de pengestærke perso-

ner for at købe jord

i

@er-området

skyldes en forventning om store pkonomiske gevinster på kort tid. Rygter
om udstykningsmuligheder i begyndelsen af7O'erne satte rigtig gang i opkøbene. Hidtil er alle planer dog strandet
på uenighed mellem de mange lodsejere indbyrdes.

Mols er det område i Østjylland,
hvor der ligger flest sommerhuse, men
alligevel er myndighedeme interesseret i at få bygget ertdnu flere. I Ebeltoft
kommunes dispositionsplan fra 1972 er
Øer-området sammen med 12 andre
områder qdlagt til sommerhuse, og i
1973 har Århus amt udpeget Øer-området som en mulig placering for et af

Øer.

fremtid. Først når regionplanlægnin-

gen er afsluttet, kan der blive tale om
en egentlig beslutning.
De forskellige pengemænd har investeret i Øer-omådet uden at have nogen ofliciel garanJi for den forventede
gevinst. Offrcielt har deres investeringer heller ingen betydning for den afgprelse, som skal træffes for områdets

fremtid.

Plan om massiv
feriebebyggelse i @er
I 1975 lod I/S Øer-Strand konsulentfirmaet Mpller og Wichmann udarbejde en udstykningsplan for hele området. Der skulle bygges feriecenter,
campingplads, marina og udstykkes

4L50
Spekulation
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Men ingen af de omtalte planer er endelige eller bindende for omådets

sommerhusgrunde,

og

Poul Allentoft 'mange andre
ting<.

ifplge
gode

Kommunen og amtet godkendte forslage-t, mens Fredningsplanudvalget
for Århus amt ikke kunne acceptere
den konkrete udstykningsplan. Dog
udtalte fredningsplanudvalget sig ikke
>principielt imod bebyggelse i området<. Det vil sige, at fredningsplanudvalget var indstillet på at acceptere en
vis form for feriebebyggelse - men efter mere skånsomme retningslinjer.
Denne holdning begrunder udvalget
med en gammel udtalelse fra statens
kommitterede i byplansager, der i 1968
behandlede en lignende sag om udstykning i @er-området og ved den lejlighed gav
"principiel tilslutning til, at
der udlægges et areal til feriebebyggelse i området, men ikke traditionel

l'15

feriebebyggelse". Samtidig forlangte

den kommitterede dog, at al fremtidig
planlægning for Øer-omådet skulle
bygge på princippet om >koncentreret
bebyggelse med tilhprende store friholdte naturområdero.

Konsortiets plan fra 1975 opfyldte
ikke disse krav og derfor afslog fred-

ningsplanudvalget at godkende den.
Derved gik I/S @er-Strand glip af en
gevinst på henved 3 millioner kroner det beløb som en hurtig udstykning af
40-50 sommerhusgrunde ville have
indbragt efter de gældende priser.

Uopsigelige lejekontrakter
opsiges
,Moralen ligger udenfor min kompetence<. Sådan skrev I/S Øer-Strands

advokat, Schytt Poulsen, Ebeltoft, da
han den 15. november 1973 opsagde 50

uopsigelige lejekontrakter på fritidsgrunde, der ligger på den jord, som I/S

i 1972 købte af gårdejer
Helge Hald.
I midten af 60'erne lejede 50 mennesker fritidsgrunde af gårdejer Hald.
Ejer og lejere indgik uopsigelige lejekontrakter, der blandt andet sikrede lejerne forkgbsret ved eventuelt salg af
Halds jord.
Gårdejer Hald forspgte at udstykke
sin jord, men det lykkedes ikke. Derfor solgte han jorden i 1972 til - som
han selv udtrykte det - nogle >ærlige
og reelle mennesker, der gennemfgrer
Øer'Strand

det de setter sig foro. Det var Poul
Allentoft, Leon Therkildsen og Jeppe
Hansen

-

I/S Øer-Strand. I skødet for-

l.:-*I..$ii;.r
Mange mennesker harfundet et fristed i Øer-området, og sommerhusejerne gnsker ikke naturen
spoleret af endnu flere huse.

l6
pligtede de nye ejere sig tit at respektere lejekontrakterne, og i et brev til de
50 lejete bekræfter de det. Lejerne
havde dog ikke - trods deres forkøbsret - fået jorden tilbudt af gårdejer
Hald, inden han solgte den til konsor-

tiet.

I dag ved lejerne ikke om de er købt
eller solgt. De føler sig derfor erundigt
holdt for nar af konsortiet, som bruger
deres penge uden at indrpmme, at op
sigelsen af kontrakterne hverken juridisk eller moralsk er korrekt.

Men alligevel opsagde konsortiet le1973. De 50 binige
lejemåI var i vejen for konsortiets udstykning, som krævede en samlet plan
for hele området. Salg af jord er også
en bedre forretning end udleje afjord.
Lejerne ville ikke acceptere opsigelsen og gik over til at deponere lejen på
en spærret konto hos advokat Schytt
Poulsen. Det har de nu giort siden 1973
og ejerne har hævet p€ngene og brugt

Da I/S Øer-Strand og andre begyndte
at købe jord i @er-området, var det en
investering ud i den blå luft.
Området ligger i landzone - som naturomåde - og zonemyndighedernes

og afdrag og

der skal laves om på den nuværende

jerne uden varsel i

dem

til at betale renter

ejendomsskatter med.

Ptanstyrelsen afgør
million-gevinst

planlægning

for

den

jord, som

I/S

Øer-Strand -i dag ejer, giver ikke mulighed for at opfgre sommerhuse. Hvis
status, skal der vedtages en kommunal

&'t

"".r-?*''",**i

Pilgaard Andersen er en afde mange, som lejede enfritidsgrund i Øer i midten aftresserne. Han
har lagt et stort.arbeide i at beplante sin grund, men der sker systematiske tyverier afhans traer,
og konsortiet.IlS Qer-Strand vil have ham ud. Men Pilgaard Andersen fasiholder siadig, at han
har kontrakt på lejemåIet og deponerer derfor sin grundleje hos en ødvokat.

t7
Iokalplan, som ændrer Øer franatur til

sommerhusbebyggelse. Og fprst når
r.tanstyrelsen _ som er øverste myndighed i alle spprg-smat om ptanlægnini
- har.godkendt lokalplanen, liggei Oei
en Drndende og gyldig afgprelse for
områdets fremtid. Først da vil det vise

sig om I/S Øer-Strand skat have den

store økonomiske gevinst.

ret til udstykning
ITgt"
I-1968 gav statens

kommitterede i bv_

plansager > principiel titsluttnj- ti,åt
der udlægges et'areal til feriz;;;y;-

Øer.. y"n denne hensictserklæring er ikke noget bindenå;

gglse.

i

trG;

om at godkende en udstykningspl;,
og den blev givet på et tidspuiti, di
Qiendomsforholdene

i Øer

ltreg !tyk); arealer uålagt til

sommerhusbe-

pggetse tfolge lov om by- og landzoner.
Jtrcg (rynd)-:
-opdelingen i sarskilte mbtrikler

aI (0ehomrAdet.

Det fremgår tydeligt, at ejendomsforholdene
i
øeromrAdet er yderst komplicerede. Områ_

er"o!*tt^i et meget stort antal matrikler,
!!t
ll|oraf IIS Øer-straid ejer ca. en trediedel

Keste.n er spredt på m,gnge lodsejerg

Fassensof

-T

l8
ingen kunne forudse den voldsomme

By- og landzoner i Qer
Skravering (lodret, tæt): arealer udlagt til

udviklin! på sommerhusområdet.
Rent faktisk er der foretaget mange
udstykninger i de sidste ti år, og en

sommerhusbebyggelse ifplge lov om by- og
landzoner,
Skravering' (lodret, tynd): beskyttelseszone på

stor del af disse grunde er endnu ikke

300 meter omkring skove. Indenfor denne

bebygget.

Da vi

i

1970

zone må der ikke bygges.
Skravering (vandret): beskyttelseszone på 100
meter ved strande. Inelenfor denne zone må
der ikke bygges.
Hertil kommer et nyligt udsendt landsdirektiv fra miljpministeriet, som stopper sommer-

fik by- og landzonelo-

ven, der opdeler det åbne landskab i

by-, land- og sommerhuszoner, var
mange grundejere utilfredse med. at
netop deres jord ikke blev placeret i
sommerh(rszone, med mulighed for de
store fortjenester. Disse mennesker

husbyggeri indenfor gn afstand af tre kilometer fra kysterne. Århus amtsråd har dop
taget forbehold overfor dette direktiv for ei
række områder i amtet, bl.a. Øer-området.
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ningssag mod zonemyndighederne, og
en sådan sag var betingelsen for senerå
at tunne gøre krav på udstykningstil-

ladelser.
Øer-området blev placeret i landzoge, og der var ingen, der protesterede.
Hverken de tidligere ejere eller konsortiet rejste krav om at få området udlagt som sommerhuszonne, og derfor
har de i dag ikke nogen juridisk ret til

at fL

Øer-området udstykket. Tidspunktet er forlængst forpasset!

Amtsborgmesteren vil bevare
Øer
I efteråret 1977 ser det ud til, at I/S

til

sine to kompagnoner. Theitiildsen

var træt afat vente på at få noget ud af

sln tnvestering og ville nu ud af det

hele.

I/S Øer-Strand ligger med jord for
millioner - jord der stiger i pris fra dag
til dag. Men jord som de indtil videre
ikke kan udstykke til sommerhuse.
Vi har ingen konkrete planer for områ_
dets fremtid, indrgmmer poul Allen_
toft fra konsortiet, og med de kompli_
cerede ejerforhold vil det nok være
umuligt at blive enig om en samlet ud_
stykningsplan. Så forelgbig får området lov

til

at ligge hen som natur.

Øer-Strand var ved at opgive håbet om
den store udstykningsgevinst. Man
forsggte at sælge området til Århus
amt, som dog afslog tilbudet.

Amtsborgmester Robert Svane

Hansen bekræfter, at amtet er interesseret i at kgbe Qer-området. Man ønsker at bevare det som naturområde i
amtet, men man kan ikke betale de to

millioner kroner, som konsortiet for-

langer.

Amtet er stadig interesseret i at bevare Øer-området som det er i dag på

grtlnd af de store naturværdier. Og
amtsborgmesteren mener, at der er interesse i en fredning af området.

I/S Øer-Strand taber modet.
Kravet om en samlet udstykningsplan,
problemerne med at få godkendt planer, betingelsen om samlet bebyggelse

med store friholdte naturområder. de
komplicerede ejerforhotd og gruskompagniets graverettigheder i området
frem til Lr 2033, er baggrunden for, at

konsortiet forsggte at sælge jorden til
amtet.

Man er nu ved at opgive håbet om
den hurtige gevinst og forsggte derfor
at slippe af med jorden. Efter amtets
afslag solgte ejendomsmægler Leon
Therkildsen sin part i I/S Øer-Strand

,Vi finder det utilstedeligt, at kortsigtede
gevinster skal kunne retfardigggre pdelaggelse af nogle af de meget sparsomme rester
af natur<.
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Udvidet fredning
ved Brabrand Sø
Sagen startede med, at DOF blev
kontaktet af lokale jægere ved søen.

En henvendelse fra DOF i Århus Amt
til Fredningsplanudvalget om en
række trusler mod naturen ved Bra-

brand Sø ser nu ud til at give resultat.
Sidst i maj i år har Fredningsplanudvalget besluttet, at man vil udarbeide
forslag til en udvidelse af Brabrand
S

ø-fre dnin ge n. Henv

kom
ger

e

nde

ls e n

fra

DO

F

De var bekymrede for områdets natur,
og ønskede DOF's hjælp til at stoppe
en række trusler mod søens omgivel-

ser. En skrivelse til Fredningsplanudvalget blev sammensat i fællesskab,

.

i stand på grundlag af oplysnin'

fra

lokale jægere ved sPen.

hos.

I

Fredningsplanudvalgets forslag til udvidelse af Brabrand Sp-fredningen omfatter blandt andet fredning af de vigtige arQaler omkring Egekrattet og ved
Døde Å. Engene ved Døde A har tidligere været et af de bedste fuglesteder
ved søen med masser af rastende vadefugle og svømmeænder. I dag er området brutalt skåret over af den nye motorvej, som også kløver Høskoven i to
halvdele. Kommunale planer om at
flytte Døde Åens løb oP til kanten af
Høskoven er heller ikke manet i jorden
endnu. Derfor kan kun en fredning
redde, hvad der er tilbage afengarealer
ved åen.
I forslaget er der også tale om at udvide den nuværende fredning til at om-

fatte arealer vest for Brabrand

men kun underskrevet af DOF, dadægerne frygtede for repressalier fra Arhus Kommune, som de lejer deres jagt

Sø.

Hvor langt mod vest man vil gå, er dog
ikke fastlagt. I denne forbindelse kan
der også blive tale om at forlænge Brabrand-stien. Man tænker På at fPre
stien ud i dalen til Harlev og eventuelt
helt til Jeksen-dalen.
Den gamle fredningskendelse fra
1959 vil også blive taget op, og man vil

undersgge, om der er behov for en revision af kendelsens indhold.

henvendelsen

til

Fredningsplanud-

valget stod der blandt andet:
Sø er et enestående, bynært rekr'e-

'Brabrand
ativt område for befolkningen i Århus. Kun få
steder har man naturområder af samme kvalitet nær de store byer. Omådet besøges året
rundt af et meget stort antal naturinteresserede
mennesker, som på forskellige måder henter
rekreation ved at færdes langs søen.
Derfor er det meget vigtigt at bevare Brabrand Sø og dens omgivelser, så området også
ud i fremtiden kan bruges af den voksende be-

folkning i Århus by.
Men desværre er der fornylig konstateret en
række forhold. som allerede har ødelagt en del
af området som natur, og andre forhold, som
truer med at forringe området yderligere. Det
drejer sig om følgende: Vest for Sgskovvej er
et tidligere engområde med pilekrat og et rigt
fugleliv blevet drænet og ryddet for bevoksning. Arealet skal anvendes til produktion af
græsplænerl Området udgør et naturligt randområde med organisk forbindelse til Brabrand Sø. Landskabeligt og æstetisk er den påftenkte græsplæneproduktion højst ttheldig.
Det bør tilstræbes at føre arealet tilbage til na-

turtilstand.
I et område, som grænser op til Brabrandstien. fælder man i disse dage den højstammede bøgeskov. Området ejes af kommunen

.zl
og udgør et meget smukt parti med en rig flora
og fauna. Udfra en rekreativ og faunamæssig
wrdering er det meget at beklage, at man fierner denne skov. Om muligt bpr hugsten standses.omgående. De rekreative interesser og
hensynet til faunaen bør prioriteres hgjere end

forstmæssige/gkonomiske interesser.
I et andet område ved Brabrand-stien er alle
gamle bøgetræer allerede fældet, og området

udstykkes til parcelhusbyggeri (8-10 huse).
Der bygges på begge sider af Brabrand-stien,
som på dette stræk kommer til at løbe gennem
et villakvarter!
. . .I et tredie område ved stien, som tidligere var en kornmark, er man igang med at
opfpre ca. 20 kædehuse. Husene bygges i en
afstand af blot 20 meter fra Brabrand-stien
. . . Også på dette stræk vil naturstien omkring
søen komme til at lgbe gennem et villakvarter.
Nær dette villakvarter ligger et areal, som i

øjeblikket anvendes som fodboldbane, men
denne anvendelse

vil ophpre i år. Ejeren kan

tænkes at ville ansgge om tilladelse

ning med henvisning

til

til udstyk-

JME-udstykningen.

Ifglge paragraf l5-rammerne er området landzone, mens det andetsteds figurerer som
uplanlagt byzone. For at undgå yderligere
skader på naturværdierne ved søen, bør man
allerede nu rette opmærksomheden mod dette
areal.

Sammenfattende skal vi anmode fredningsplanudvalget om omgående at undersgge disse
forhold og så vidt muligt drage omsorg for, at
de skete skader afbgdes i videst muligt omfang
og samtidig sgge at hindre yderligere Ødelæggelser af den værdifulde natur ved Brabrand
Sø. Dette enestående rekreative naturområde
bør bevares til glæde for de mange Århus-borgere, som færdes langs søen, og ikke ødelægges af nogle få personers pkonomiske gevinst
ved at bebygge området. . .u

Vi kom for skade at gå lidt for hårdt til
borgmester Orla Hyllested, der er bestyrelsesmedlem i entreprenør-firmaet
JME, som bygger nogle af de parcelhuse, der er med til at gdelægge Brabrand Søs omgivelser. Orla Hyllested
havde som borgmester i 1972 givet dispensation fra sp-beskyttelseslinjen

til

byggeriet, men det var først

i

1973, at

JME overtog dispensationen fra den
tidligere ejers dgdsbo. Denne lille unøjagtiehed var vi selvfglgelig kede af.
Alligevel fik vores henvendelse en
grundig behandling i Aarhuus Stiftstidende, og både i byrådet og i amtsrådet blev der stillet spørgsmål om,

hvilke muligheder der er for at bevare
områderne ved Brabrand Sø. Stiftstidende skrev senere en stor reportage
om de truede naturværdier ved Brabrand Sø, og i en lederartikel i avisen
blev der rettet en kraftig opfordring til
byrådet om at interessere sig noget
mere for områdets skæbne.

Allerede

i

1975 udarbejdede -F'red-

ningsplanudvalget sammen med Arhus

Kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening en rappolt om arealerne
langs Brabrand Sø oc Århus Å. Rap-

porten var tænkt som et oplæg til
kommunen, men den er blevet syltet
lige siden. Som så mange gange før,
blev Brabrand Sø ladt i stikken. Med
fredningsplanudvalgets beslutning om
en udvidelse af fredningen er der dog
håb om at redde de sidste stumper natur ved søen. Men det haster.
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Bjerregrav Mose ligner en
losseplads
De fleste naturinteresserede

Amt kender
Randers

for

i

Århus

Bjeruegrav Mose ved

dens store bestand af nat-

tergale og andre sangfugle, blandt andet græshoppesanger. Mosen rummer

desuden andre ornithologiske perler

som grågås, atlingand,

vandrikse

m.fl., og den er et af DOFs årlige ekskursionsmå\.

-F:-

Det er derfor med stigende bekYmrins. at man har registreret en tiltagenle opfyldning af Bjerregrav Mose
meO affilA. DOF har i de seneste år

modtaget flere forargede henvendelser
fra medlemmer, der har lespgt mosen.
Lokalafdelingen for Arhus Amt bad
derfor et af vore dygtige medlemmer
fra Randers, John R. Rasmussen, om
at foretage en registrering af affaldsbunkernes udbredelse og bestanddele.

F

Opfyldningen af mosehullerne med affald formindsker det åbne vandareal, og skaber risiko for
udiivning af skadelige stoffer. Naturoplevelsen forringes, og mosens dyre- og fugleliv er i fare.
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Bjerregrav Mose

Fårup st.

by området

T6rveskær/sØ med åben

vandflade. Indenfor den
stiplede linje findes dog
utallige mindre tørveskær med en smule vand

-

dog mest "sumpede"

huller og mindre, smalle
kanaler.

!.r- Mosens afgrænsning

til

_mene tørre områder.

lStørre

uy.

Spredt over Bjerregrav Mose ligger der l0 affaldsdynger med
turhegn, plastic, murbrokker og gamle bilvrag.

bl.a. landbrugsaJfaftl, rustne

krea-
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John Rasmussen fandt

l0 større af-

faldsbunker spredt over hele mosen
foruden en del bilvrag' Der var især

tale om landbrugsaffald som gødningssække og rustne kreaturhegn, men

også plastic, sPande, murbrokker,

tømmei, bilvrag, flasker, PaP og lignende blev fundet (se kortet). Affald-

sbunkerne blev gennemfotograferet og

beskrevet, og dette bevismateriale
blev vedlagt som bilag i en skrivelse,
som DOF lilsendte Fredningsplanudvalget for Århus Amt 16' juli i år. I
skrivelsen hedder det blandt andet:
er meget uheldig og direkte en
'Udtømningen
trussel mod området. Anken mod forureningen er dels af æstetisk art - der sker en forringelse af naturoplevelsen - dels af økologisk art
- den er en fare for mosens og dermed fuglenes
tarv. Opfyldningen af mosehullerne formindsker det åbne vandareal, og der er endvidere en
mulighed for udsivning af tungmetaller og andre stoffer.
Dansk Ornithologisk Forening skal på baggrund af ovenstående fakta anmode Fred-

ningsplanudvalget om snarest at tage affære.
Dels bør der tages skridt til at sikre mod fremtidige udtømninger (d. v. s. sikre lovens opretholdelse), dels bør man foranstalte opsamling
af det allerede aflæssede affald. En tildækning
af affaldsbunkerne vil nok fierne det ubehagelige syn, men det er en uheldig lgsning, dels vil
der ske indskrænkning af vandarealet, dels løser man ikke problemet med udsivningen.
Den nye naturfredningslov tager særlig hensyn til vådområder som Bjerregrav Mose. Såvel privatejede som offentligt ejede vådområder sikres herigennem mod opfyldning og anden ødelæggelse. Det er en meget vigtig bestemmelse alene i kraft afat vådområderne er
blevet så sjældne som biotopstype, som de er i
dagens Danmark. Alligevel finder vi Bjerregrav Moses vanrøgt særlig grov p. g. a. områdets størrelse og store værdi for vort dyreliv.
Der findes kun få moser tilbage i Danmark af
samme standard."

På Fredningsplanudvalget har man
lovet, at der straks vil blive rejst sag på
grundlag af henvendelsen. Der er håb
for, at Bjerregrav Mose alligevel ikke
skal ende som en losseplads.

Kysing trJord kvæles
langsomt i slam
|

blev der fremlagt en lokalplan
for en marina ved Norsminde Havn.
DOF i Århus Amt og ØstjYsk Biolo1977

gisk Forening fremsatte et fælles ønske

om at
Fjord mod øget bådfærdsel fra den
planlagte marina. Kysing Fjord er udiagt som vildtreservat, og reservatet
sikre den nærliggende KYsing

administreres af Vildtreservatkontoret
på KaiØ.

Der blev indkaldt til et møde om
problemet med de mange nYe både. I
mødet deltog Vildtreservatkontoret,

DOE, ØBF,

FredningsPlanudvalget

for Århus Amt, Odder Kommune
Stadsarkitektens

Kontor i

og

Arhus

Kommune, som havde taget initiativ til
mgdet. Resultatet af dette møde blev,

at man vedtog at indføje en bestemmelse

i

reservatbekendtgørelsen, der

25

forbyder motorsejlads og anden sejlads. der ikke har forbindelse med erhvervsfiskeri i Kysing Fjord. Vildtreservatkontoret kan indføje en sådan
bestemmelse administrativt, og man

vil

samtidig sprge

for at opsætte de

ngdvendige skilte.
Et andet og mere alvorligt problem,

der kom frem her og som blev genstand for et efterfplgende mpde, var de
store slamforekomster, man har konstateret både i fiorden og især i havnen. På det andet mgde, hvortil der
også var indkaldt eksperter fra Botanisk Institut (Hans Schierup), Natur-

fredningsrådet (Hans Mathiesen),
Stadsingenigrens Kontor (Jgrgen Jensen, Møller Andersen) m.fl., blev det
hævdet, at de store mængder slam i hø-

jere grad stammer fra fiordens

egen

produktion end fra Odder by, hvorfra
der er udlgb i fiorden gennem Odder A
(Rævså).

Men den egentlige årsag til de uheldige tilstande er slusen, som opstemmer slammet. Slusen skal sikre mod
hpjvande, men tidligere tiders hurtige
vandudskiftning under storme er erstattet af en meget stabil og langsom
udskiftning af fiordens vand. Overproduktion afalger og andet organisk ma-

den helt ned til fiorden uden at risikere
oversvømmelser, men på den anden
side kvæles alt liv i fiorden langsomt af
slam, mens afgrpderne trives langs

bredderne

til reservatet.

En rigtig lgsning på problemet med
slammet vil være en mere

fri

vandgen-

nemstrpmning. Samtidig bpr de muslingebanker fiernes, der spærrer for
vandet.

De to møder endte, uden at slamp-

roblemet blev løst. Stadsarkitektens
Kontor havde dog officielt gjort sin
pligt, dvs. hørt på problemerne i forbindelse med indsigelser mod lokalplanen. Den endelige lpsning på problemet afhænger nu af, om man vil
overgive sagen til Stadsarkitektens
Kontor, og om man der vil tage initiativer til at få giort noget ved slammet.

I

fprste omgang

vil

man dog ind-

skrænke sig til at overveje, om man
ved nok, eller om der skal foranstaltes
en ny, grundig undersggelse i lighed
med den, Muus lavede i 1950'erne.

teriale bliver derfor ikke skyllet ud,

men bundfældes, dpr, og bliver til
slam.

Forholdene kompliceres yderligere
af, at der i fiorden findes muslingeban-

ker, som danner volde på tværs af
fiordens udlpbsretning. Disse muslingebanker er vokset kraftigt efter slusens bygning fgrst i 1960'erne, og de er
med til at hindre en hurtigere udskiftning afvandet. Det angives, at før slu-

sens bygning blev

tlt af

fiordens

vandmasser udskiftet under storm

(Muus, B., 1968: The Faunaof Danish
Estuaries and Lagoons.).
Man står nu med et problem, der i
princippet er såre velkendt: på den ene
side kræver landmændene slusen lukket ved hpjvande, så de kan dyrkejor-

beskyt
vore
vådområder
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Fremtidens sommerhus
områder i Århus Amt
Byggeriet

af

sommerhuse

ved ky-

sterne er forlængst løbet løbsk. I flere
år har kommunerne ligget i en indbyr-

des kappestrid om at bygge flest
sommerhuse for at sikre den størst
mulige bid af turistindtægterne. Overalt i landet er værdifulde naturområder pdelagt af hæmningslpst byggeri,

der ligger som en spærrende mur
langs kysterne.

I

mange egne af landet har bygge-

riet nået et sådant omfang, at

de

mange sommerhuse afspærrer strandene for mennesker, som ikke selv
har hus på stedet. Andre former for
friluftsliv end lige netop sommerhusejernes forhindres, og store naturværdier trues.
Derfor udsendte miljpminister Niels
Mathiesen i sommeren 1977 et cirkulære om planlægning af fremtidens
sommerhusområder. Hovedformålet

med cirkulæret var

at modvirke,

at

der udlægges nye sommerhusområder
langs kysterne. Det blev pålagt amtsådene at forhandle med kommunerne om en afgrænsning af de kystnære områder. Udgangspunktet for
forhandlingerne var, at alle arealer indenfor en afstand af l-3 km fra kvsten
bør betragtes som kystnære, og åt de

skal friholdes for sommerhusbyggeri

fremover.

I Århus Amt er forhandlingerne

med kommunerne afsluttet. Enkelte
kommuner accepterede miljpministerens cirkulære uden vrøvl; det var fortrinsvis de kommuner. som kun har
beskedne arealer ved kysterne. For de
pvrige blev det til en lang række krav
om undtagelser fra cirkulærets hovedformåI. Mange steder forlanger man

store udvidelser af eksisterende sommerhusbyer, og andre steder kræver
man helt nye sommerhusbyer bygget.
Set fra et ornitologisk synspunkt er

flere af de krævede undtagelser uden
betydning. Oftest er der tale om en
udvidelse af eksisterende sommer-

husbyer, som allerede har gdelagt den
natur, der tidligere fandtes på stedet.
Skal der bygges flere sommerhuse og det ser det ud til - så må det vel
være en fordel, at byggeriet koncentreres de steder. hvor naturen allerede
er fugletom.
Men blandt de mange områder, som

kommunerne forlanger undtaget fra
byggestoppet, kan der være ornitologisk og naturmæssigt vigtige perler.

Derfor skal vi opfordre læseme til
grundigt at gennemgå kortet og listen
over undtagelsesområderne. Er der
ornitologisk vigtige områder på listen,
så kontakt straks lokalafdelingen. I
fællesskab underspger vi så, hvad der
kan gpres.

Fremtidens
sommerhusområder

i Århus

Amt
De nummererede lokaliteter er omtalt
i listen over kommunernes krav om
undtagelsesområder fra miljgministerens cirkulære.

SamsØ kommune
L Udvidelse af eksisterende som-

2.

merhusområde ved Vesterløkker
for Pillemark.
Udlægning af nyt, stort sommer-

Øst
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husområde mellem Langemark og
Besser.

3. Nyt sommerhusområde
kæret.

i

Brgnd_

8. Areat ved Femmøller.
9. Udvidelse af eksisterende
10. Udvidelse

4. Arealerne vest for sommerhusom_
råderne ved Saksild op til den
planlagte ringvej.

eksisterende som_

Grcnå kommune

ll. Nyt sommerhusområde
ved øst for byen.

ved Glat-

12. Udvidelse af eksisterende som_
merhusområde mellem Fuglspvej

Rønde kommune
5. Mindre område ved

Ugelbølle
strand øst for Ugelbplle Hoved.

Ebeltoft kommune
6. Udvidelse af eksisterende

og Ramskovvej.

13. Udlægning af nyt sommerhusom_
råde ved Damsager Gård nord for
Fornæs.

som_

l3b. Stor udvidelse af eksisterende

sommerhusområde på Anholt 6st

merhusområde ved Skødshoved_

for byen.

strand.

merhusområde ved Strands
trup Vig.

af

merhusområde ved Holme.

Odder kommune

7. Udvidelse af eksisterende

som_

merhusområde ved Vestensø.

som_

i Beg_

Nørre Djurs kommune
14. Mindre udvidelse af eksisterende
sommerhusområde ved Gjenild
Nordstrand.

Rougsl kommune
15. Stor udvidelse af

eksisterende

sommerhusområde ved Lystrup_
strand.

16. Mindre udvidelse af eksisterende
sommerhusområde ved St. Sjø_
rup.

Nørhald kommune
17. Udlægning af mindre sommerhu_
sområde ved Udbyhgj.

Mariager kommune
18. Udlægning af nyt sommerhusom_

råde og campingplads 6st for

19.

Store Tgrve ved Bierre.

Stor udvidelse af

eksisterende
sommerhusområde ved Ajstrup.
20. Udlægning til nyt sommerhusbm_

råde
rup.

i

Visborg Dal nord for No_

21. Udlægning af tre nye sommerhu_
somåder ved Stenarmen, nord

for Hou og langs sydsiden af Hou
skov.
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Fra Jens Gregersen har SØRAVNEN modtaget oplysninger om indnu et eksempel

på ødelæggelse af

et

fint, lille vådområde. Det drejer sig om Borre Lillestrand på

sydsiden af Horsens Fjord. Lokaliteten ligger iVejle Amt, men vi beskriver ølligevel

sagen

her.

red.

Opdyrkning truer strandeng
Yed Borre Littestrand
Man lavede

for

mange

år siden

en

til den lille p, Borre, på
sydsiden af Horsens Fjord. Det lav-

dæmning over

$^

.,.\

\ {.km

.

vandede sund blev til strandenge bag
dæmningen. Man ville vel benytte den
lille inddæmning til græsning for køer. I
dag er der en fugtig eng, og der står
vand i en lavning, der dækker V+ af området (se kortet).

Små inddæmninger af den art ses
mange steder i landet..Deres værdi som

L\vu€91(\ASO
a"

fuglesteder varierer alhængigt af vand-

forsyningens

kvalitet og

,/

mængde.

Nogle steder er der sluser, der lukker

helt af for frisk vand. Andre steder

kommer der rigelig med vandudskiftriing - vandstanden holdes bare passende nede, så græsset gror og kvæget
ikke drukner. Den gode biotop for fuglene, dvs. vaden.eller strandengen på
det lavtliggende område, bevares på
den måde.

Men bliver der for tørt. ændres det
hurtigt til krat eller skov, en biotopstype, der ikke er truet i dagens Danmark
på samme måde som vådområder. Allerværst er det dog, når disse delvist

afvandede vådområder får dødsstødet i
form afendelig opdyrkning. I stedet for
græs til køer skifter man over til at
dyrke korn til grise. Og i stedet for vadefugle får man sanglærker og ager-

høns.
På Borre Lillestrand er dette ved at
ske. På en fugletur til stedet i maj kunne
jeg se, hvordan man var begyndt at op-

fylde inddæmningen med et metertykt
lag jord, hvorpå der allerede var sået
korn eller noget lignende.

*
,t.
r
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På strandengen omkring dæmningen
yngler de vadefuglearter, der trues sær-

lig slemt af biotopsødelæggelser:

1

par

strandskade, 5 par viber, mindst 2 par
rødben, I par almindelig ryle, 9 parkly-

der og flere andre arter. Detfor er det
meget trist at se, hvordan engen og den
lavvandede sø nu fyldes op. Et smukl
landskab og en god fuglelokalitet pdelægges.
Jeg ved

ikke, hvem der ejer dette om-

råde og står bag overgrebet

-

meningslpst at ødelægge så

men det er

lille,

men

fint et sted.
Jens Gregersen
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Regionplanlægningen bør
tage stØrre hensyn tit de
naturhistoriske værdier
Repræsentanter for en række naturhistorisk interesserede
organis.ationel
sammen_ drqftet oplæggene til regionplan_
ly Amt. organisationerne
Iægntngen t Arhus
er såvel selvitæn_
dige lokale foreninger som låkare afdelinger
"fiinisdækkende
forenin^ger. Her bringer vi organisationernes
henvendetse til
Amtsrådet.

trl
1'
2.

3'

Amtsrådet

i Århus Amt.

På vore medlemmers vegne skal vi henstille til Amtsrådet,
at der ved regionplanlægningen bliver
taget det største hensyn til naturværdierne bl. a. ved at Amisrådet
respeiiireiåen grgnne regionplan som amtet serv har været med tir at udarbejde gennem Amtets
Fredningsplanudvarg.
vi finderdet utitstrækkerist. at der i de foreriee.ååi
ro*,
rekreative områder. Vi finder, at der i planeril ogsatø. inoeå u".i"*."-rr*
åÅ egengig naturbe-

irÅ"i"r;;;;;i.;å"if,åtu.or.ao".

varing.

vifinderdetutilstedeliet,atkort-sigtedegevinsterskatkunneretfærdigggrepdelæggelseafnogle

'af de meget rpa.rom.J rester af iatur. "

4'

Det er vor opfattelse, at mennesket er etisk forpligtet til
at sikre levemuligheder for

planter, der findes i vore omgivelser.

<le

viide ,Jyr

5' Vieroverbevisteom.atinterissen,fornaturenog.'behovetfornaturoplevelserstad;;.,i1

6' vi kan tilslutte

o;

stige.

os. at naturområde.t t an utnvties t'il iekreative formåI, dog under
-- fcruos:r-r.ins;.3!.d"nr9 udnvttelse ikke. i urimelig g."o roiting"i omådernes nutuiuråi"i.
7. vi er klar over' at der i regionpl-anien tur tri- rrgg"s meget grove
rammer
administration af naturområderni. Den r.e.tioig" dEur.ierea"e pi-tæining'og for den endelige
uiminirtrarion vil
spille en meget stor rolle-. vi henstiller a".roiiiinrrrrådet,
åt nr*iuå"-, å*tage en effektiv
fredningsplanlægning, såfremt fredning.pr-rægning"n
som ventet overfgres til Amtsrådet ved en
r a.n-ne ,arnminrrång usr oe. sre en
ogsd

-

8'

åT#:ST*Hff.1lingsloven.

;;;*.;;;

"c.ikring

Vi kan ipvrigt ved registrering og v9d
nJa1l.æsning_ af såvel stprre som mindre naturområder tilsige
vore organisationers aktive støtte i arbejdei."å ut bevare

naturomåå".* ien,,"r.

Under vore drøfterser har vi-brandt andet haft-følgende pubrikationer
rir radighed:
Id6skitse til anvendelse af naturområdei i Åii,,i, aåt.
Forslag til
redonolano,.
Fredningsplangårag"i'f..
Århus Amt Januar 1976.
"Q161
$eggnale perspektiier og probrernstilli-nge., Åit u.'io,trt ommune oktober r976.
Landskabsanaryse for ÅÅus emt, n.øn-injrpl*-ui""rg"t
for Arhus Amr Marts r1.;.i.
' Alternative Regionplanskitser,
Århus arntriornrnuo" Oktober 1977.
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Hvad er naturværdier?

Vbd natui.værdier forstår vi i denne forbindelse alle de omåder og pletter, hvor vilde dyr og planter
kan have et levested.
Det er en selvfølge, at alle vore store og kendte naturområder som f. eks. Stavns Fjord ellerllols
Bjerge skal regr1es f,ertil. Ogsa mange mindre områders værdiereralle enige om. Endelerfredede' og
andri vil utvivlsomt kunne iik.er våd Nuturf.edningsloven. Alle disse omåder ønsker vi selvfølgelig
bevarct, og vi ønsker, at de bevares omgivet af en passende stødpudezone af åbent landskab.
Vi ønike-r imidlertid også at gpre opmærksom på, tt der i de stærkt kulturprægede omåder findes,
og især tidligere har værit, et siort antal små naturlokaliteter. Som eksempel kan nævnes mergelgravå, små moiehuller, grpftekanter, små lunde, levende hegrr, kildevæld o. s. v' Disseområder er hver
foi sig uanseelige og-vurderet enkeltvis tilsyneladende uden betydningj Det er_imidlertid disse små
områIer, der især Jr med til at give det danske landskab dets præg af rig variation.
For de vilde dyr og planter ir de små områder også af den aller største betydning' Sådanne
udyrkede pletter kan ofte rumme 5, l0 eller 15 gange så mange plantearter som de dyrkede, og
o-.åd". med levende hegn har ca. l0 gange så mange småfugle som fuldt opdyrkede områder.
De små naturområder må ligge tæt og danne et fintmasket net i landskabet, for at man kan bevare et
varieret plante- og dyreliv. Min kan opfatte disse pletter som øer i kulturlandskabet. Mange planteog dyrearter er aff,ængige af, at der kan ske vandring og spredning mellem sådanne-'per". Bliver der
på
ego for langt måil=e* uøe-e., vil det samlede antal af dyre- og plantearter falde stærkt. Som
"n
kan nåvnes, at mange padder og irtsekter er afhængige af al kunne vandre mellem
åt.e*pit
vandhuller. På egne, hvor afstanden mellem sådanne vandhuller er blevet for stor, er dyrene blevet
meget sjældne eller er helt uddøde.

Hvorfor ønsker vi, at naturYærdierne bevares?

Viønskerførst og fremmest at bevare naturen fornaturens egen skyld. Vifinder, at mennesket haren
omgiver os.
etisk
- forpligtelse overfor den natur, dermennlskers
skyld. For os alle er det vigtigt, at vi kan søge ud i
Nututi*iOi"-e bgr også bevares ior
rekreative omåder for ved indtrykkene derfra at blive fornyede. Men det er endnu vigtigere, at,vi
overalt, hvor vi færdes, bliver mbdt med varierede indtryk. Dette kan næ.-ppe realiseres for os alle,
men man kan nå langt ved under planlægningen at tage vidtgående hensyn til de varierede omgivelser,
som allerede findes omkring os.
Vi ønsker også, at natur6mråderne specielt bevares for at alle særligt naturinteresserede - og

hermed vore midlemmer- kan færdes i dem for at iagttage og studere dyr og planter. Der har gennem
mange år været en støt stigende interesse for naturens mangeartede liv- Herom vidner dels en
stige-nde medlemstilgang til iore foreninger, dels udgivelsen afet stort antal tidsskrifter og bpger om
nÅ.".n"., og endJligien store intereJse som nyhedsmedierne - dagspressen, radio og fiernsyn viser emnet. V=i er overbeviste om, at denne stigning vil fortsætte både på kort og på langt sigt. Også
derforfinder vi, at der ved planlægningen bgr udvises det største hensyn til de resterende naturområ-

der.

Hvad er det, der truer naturværdierne?

Truslerne mod naturområderne er mangeartede. En væsentlig trussel er en total eller delvis udryddelse i forbindelse med store anlægsarbejder som f. eks. beboelseskvarterer, store industrianlæg,
kraftværker, trafikanlæg, råstofudnyttelse, landvinding m. v.
Hvert enkelt indgreb har selvfølgålig sine problemkomplekser i forhold.til såvel lokalisering som
virkning på omgiveiserne. I en del tifælde vil et anlæg således have en virkning langt ud over sine egne
grænsei ved fo-rurening eller stpj eller ved at ændre lokalklima og grundvandsforhold.
- I en række tilfælde vil selv stoie anlæg kunne indpasses i landskabet uden større skader, hvis man
ved planlægningen tager skyldigt hensin til omgivelserne. I andre tilfælde må man vælge mellem
anlægsarbejder eller bevarelse af naturområder.
Vi;kalh;nstille, at man altid ved sådanne overvejelserladerhensynet til naturområderveje tungt.

Hvad kan man gfie?
Vi har med tilfredshed bemærket, at overvejelserne om rekreation og rekreative områder indtager en
ret væsentlig plads i "Regionale perspektivar og problemstillinger". Vi er også indforståede med, at
en stordel afvore naturolmråderi større eller mindre udstrækning må inddrages i rekreativ udnyttel-

3l
se. Dette må imidlertid altid ske efter en ngje vurdering af, hvor meget onirådet kan åle af færdsel, og
en planlægninig som giver en maximal udnyttelse med en minimal skade.
Vi finder det beklageligt, at der ikke i Amtets publikationer er noget oplæg til en plan for egentlig
naturbevarelse. Vi skal stærkt henstille, at man lader sådanne overvejelser indgå i den cndelige
regionplanlægning.
Der er vel ingen, der regner med, at den plan som bliver udviklet nu, vil være gældende i mere end
nogle få årtier. Men de naturværdier, der kan gå tabt på grund af manglende omtanke ved planlægningen, de er tabt for altid.
Som nævnt tidligere er også Fredningspl:mudvalgets publikationer indgået i vore drøftelser. Det
kan tilføjes, at flere af vore organisationer og enkeltmedlemmer har medvirket ved indsamling af clet
materiale, hvorpå disse publikationer bygger.
De vigtigste naturområder i amtet er registrerede i disse publikationer, og de synspunkter, der i
forbindelse hermed kommer til udtryk med hensyn til bevarelse og udnyttelse af områderne, kan vi
generelt tilslutte os.
Der mangler stadig registrering afog oplysning om mange af de små og uanseelige naturområder i
amtet. Som fremført tidligere finder vi, at disse er overordentlig vigtige. Vi forventer at Amtet søger
at registrere disse områder, og vi kan tilbyde vore organisationers hjælp til indsamling afoplysninger.
Vi er klar over, at en række afde ønsker, vi har fremsat ovenfor, ikke direkte kan tilgodeses ved
regionplanlægningen, men at de må indgå i regionplanen som intentioner, og derefter komme til
udtryk ved at indgå.i lokalplaner og kommuneplanlægring.

Fredningsarbejdet
Som det må være Amtsrådet bekendt, har flere af vore organisationer udtrykt en del skepsis ved, at
fredningsplanarbejdet nu agtes overført til Amtets administration ved ændring af Naturfredningsloven. Basgrunden for denne skepsis er selvfølgelig usikkerheden om, hvordan fredningsarbejdet vil
blive placeret i Amtets administration, og hvor stor interesse Amtsrådet vil vise dette arbejde.
I denne forbindelse vil det være afden største betydning, at fredningsplanarbejdet har en fremtrædende placering i Amtets administration, og vi finder, at der påhviler Amtsrådet et meget stort ansvar
for, at dette arbejde får en sådan placering.
Vi henstiller at der i fredningsplanarbejdet inddrages biologer som sagkyndige, og kan iøvrigt tilsige
vore organisationers støtte og den assistance, vi er i stand til at yde.

Med venlig hilsen
Danmarks Notufrednlngsforenlng
Dondr Orntihobglsk Forenlng
rhpd( Botanisk Forcning
Østjysk Bbbgisk Forenlng
Jydsk Forening for Naturvidend<ab
Naturhis-torisk Forening for Jylland

IjOAIVArtus

Arhus Entomologklub
Naturhlstorisk Forenlng for R.rnders
Entomologisk Forening
Natur og Ungdom

SOT OBTTIITOLOGER OG ANDRE NATUREISKERE SIGER

ALTID TÆT PA
MED EN KO\A'A
!

KOWA PRISMEKIKKERTER r
Når De kober en KOWA prismekikkert

er

at få noget af det bedste
optik der frertstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige storrelser
De sikker på

som er rælegnet

8x30
7x35
9x35
7x50

til

hvert sit formå|.

Handy model

til

lysstyrke, rolig
10x50

iagt.

Fin, fin til all-round brug.
Til bjergfolk og lign.
En rigtig natkikkert med stor

til

Til fuglestudier

sOens

folk.

hele døgnet.

20x60' Til lange lange afstande.
Fælles for alle KOWA kikkerter er at det

er

helstdbte letvægrtsnndeller (magnesium) og at de har BaK-4 prismer med masser af lys og oplosningevne.

.

KOWA SPOTTINGSGOPE

KOWA
6t0mm spottingscope, er udstyret med så
fin optik, at den, ved hjælp af en adapter,
kan anrændes som teleoblektiv for spejlref lekskameraer med aut. objektiv.

KOWA leveres med udskifteligt okular,
-15x eller 25x, hvilke, med et kameraob

jektiv på Somm, giver henholdsvis 750mm
og 1250mm brændvidde.
Med så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefales derfor at anvende kabeludlØser samt

et godt, solidt stativ.
hiser:

2or5f, | 75o
25x60 ! 1150

+T+4..t9^

Adaptor Unlyor3al
med melbmdng

t;;

Nu også med aistandsmåler.

sos lrozslrrool ttzs

.

Den pogrlære udsigtskikkert

_G

j

FORLANG GRATIS PRISLISTE

It/led

et

KOWA spottingscope kan De be

ragte meget fjerne objekær som om

De

relv var taht€de gnnske få meter fra.
Y&rmere kan De fastholde situationen
ved at gåmontere Deres kamera, og så se
ner€ gang C gans opleve iagagelsen rom
fotoe i ro og lmg hFmme.

købes hos
DANMARK' srøRsr*
KKERTSPECIALFORRETNING
KI

Optisk' m poft
I

Ring

til

os og spOrg, oller endnu bedre,
selv ryn

kik ind i vor forretning og få
for :agen-
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