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Notat om høringssvarene til forslaget om udlæg af nyt sommerhusområde ved Egsmark i 
Syddjurs Kommune, fremlagt i "Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i 
kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande." 
 
"Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og 
deres oplande" blev sendt i offentlig høring den 28. maj 2010 med en høringsfrist den 26. august 
2010. 
 
I forslaget til landsplandirektiv indgik et forslag om udlæg af nyt sommerhusområde ved Egsmark i 
Syddjurs Kommune. Behandlingen af dette forslag og høringssvarene hertil blev suspenderet, idet 
Syddjurs Kommunes Natur- og Miljøafdeling den 8. september 2010 udsendte en foreløbig vurde-
ring af det foreslåede områdes status, hvorefter en betydelig del af det ansøgte sommerhusområde 
kunne udpeges som overdrev og vandhul omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Ejeren af arealet og Djursland Landboforening gjorde indsigelse imod denne vurdering, og kommu-
nens endelige konklusion, meddelt By- og Landskabsstyrelsen den 21. september 2010, er, at et 
vandhul beliggende i området er omfattet af § 3. Derimod har arealet, der har været registreret som 
overdrev, i følge kommunen opnået denne tilstand på grund af en række aftaler om miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger (MVJ-aftaler), påbegyndt i 1994, og er på den baggrund ikke omfattet af 
kommunens endelige udpegning af § 3 - område. Kommunen har i en mail til By- og Landskabssty-
relsen den 29. september 2010 på den baggrund fastholdt sin ansøgning om, at området udlægges 
som sommerhusområde. Høringsfristen for afgørelsen om § 3 - status udløb den 19. oktober 2010, 
uden at der er rejst indvendinger. Behandlingen af høringssvarene til forslaget om udlægget af det 
nye sommerhusområde er herefter genoptaget i By- og Landskabsstyrelsen.  
 
Det er By- og Landskabsstyrelsens opfattelse, at udpegningen af vandhullet som § 3 - område er af 
så lille betydning, at det ikke giver anledning til en fornyet høringsprocedure af forslaget til lands-
plandirektiv for området ved Egsmark.  
 
Høringsnotatet gennemgår derfor i det følgende de seks høringssvar til forslaget, der var indkom-
met ved høringsfristens udløb den 26. august 2010.  
 
 
De indkomne høringssvar
 
Pia Balslev gør på vegne af Børge Andersen, Laksevej 32, indsigelse mod forslaget og henviser til, 
at området er naturmæssigt rigt på vildt og fugle. Børge Andersen har desuden ved købet af ejen-
dommen fået oplyst, at det foreslåede sommerhusområde er et fredet areal.  
 
Eva & Børge Madsen, Laksevej 36, gør indsigelse mod forslaget og henviser til, at området rummer 
et vandhul med frøer og en fredfyldt natur med dyreliv.  
 



   

Minna & Mogens Kastrup Nielsen, Laksevej 26, beklager forslaget, og henviser til de landskabelige 
værdier, området besidder. Desuden har de ved købet fået oplyst, at det foreslåede sommerhus-
område er et fredet areal.  
 
Høringssvaret anfører endvidere, at der mange sommerhuse til salg i det foranliggende sommer-
husområde, og at der stadig er ubebyggede grunde, så det kan være svært at få lokaløkonomisk 
effekt af det nye udlæg. 
 
Birthe & Erik Petersen, ejer af Krebsevej 38, sammen med Thomas & Lisbeth Jess Plesner gør 
indsigelse mod forslaget med henvisning til, at det forslåede sommerhusområde tilsidesætter væ-
sentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. 
 
Høringssvaret henviser til, at det foreslåede område ligger i Nationalpark Mols Bjerge, og at byggeri 
i området vil være i modstrid med hensigterne med nationalparken og forringe landskabsoplevelsen 
fra et typisk "Mols Bjerge landskab" til ordinært sommerhusområde. Endvidere henvises til, at det 
foreslåede område ligger inden for skovbyggelinjen og rummer overdrev omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3. 
 
Høringssvaret henviser endvidere til, at egnen mellem Ebeltoft og Femmøller er udbygget med 
sommerhuse, og at 20 yderligere derfor ikke vil have lokaløkonomisk effekt.  
 
Høringssvaret foreslår, at områdets afgrænsning ændres ved, at det gøres mindre og flyttes 300 
meter mod øst, og at en udstykning i området tilpasses landskabet. 
 
Bodil Aarup, ejer af Krebsevej 36, gør på vegne af 28 sommerhusejere i Egsmark indsigelse mod 
det foreslåede sommerhusområde. Indsigelsen er støttet af grundejerforeningen. 
 
Høringssvaret henviser til, at områdets overdrev og vandhul er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3, at sommerhusområdet ligger i Nationalpark Mols Bjerge og inden for skovbyggelinjen, at det 
rummer et rigt fugle- og dyreliv og er landskabeligt værdifuldt. Høringssvaret henviser endvidere til, 
at mange ejere af omkringliggende sommerhuse ved købet af ejendommene har fået oplyst, at det 
foreslåede sommerhusområde er et fredet areal. 
 
Høringssvaret anfører, at det foreslåede område kun ligger ca. 300 meter fra det officielle (teoreti-
ske) opland til Lyngsbæk-Handrup vandværk, og at der knytter sig stor usikkerhed til det faktiske 
indvindingsopland til vandværket. Der er derfor en mulig risiko for, at udstykning til sommerhuse 
kan lede til drikkevandsforurening. 
 
Høringssvaret udtrykker skepsis over for den lokaløkonomiske effekt af udlægget, idet der er man-
ge sommerhuse til salg i de nærtliggende sommerhusområder, og at der i kommunen allerede skul-
le være op imod 1500 ubebyggede sommerhusgrunde. 
 
DN Syddjurs v. Chr. Bundgård gør indsigelse mod forslaget med henvisning til, at dele af området, 
som er hede/overdrev er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3; dette gælder også en lille sø 
på over 100 m2. Området indeholder en lang række overdrevplanter og er en vigtig insektlokalitet. 
 
Det foreslåede sommerhusområde er desuden omfattet af skovbyggelinje og ligger inden for Natio-
nalpark Mols Bjerge, hvorfor byggeri i det foreslåede sommerhusområde vil være i strid med ideen 
med nationalparken, som denne er udtrykt i bekendtgørelsen om nationalparken. 
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Høringssvaret henviser endvidere til, at det foreslåede sommerhusområde er udlagt som drikke-
vandsområde. 
 
 
By- og Landskabsstyrelsens bemærkninger 
 
Det foreslåede områdes relation til naturbeskyttelseslovens § 3 anses for afgjort gennem Syddjurs 
Kommunes endelige afgørelse, hvorefter et mindre område omkring et vandhul på arealet, men 
ikke overdrevet, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Et byggeri i det foreslåede område vil 
skulle respektere vandhullet og området omkring det. 
 
Vedrørende øvrige natur- og landskabsinteresser gør By- og Landskabsstyrelsen opmærksom på, 
at udpegningen af Mols Bjerge til nationalpark ikke indebærer et forbud mod planlagt bebyggelse. 
Et af formålene med nationalparken er at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, svarende til 
formålet med udlægget af det nye sommerhusområde.  
 
Skovbyggelinjen er ikke prohibitiv for byggeri. Kommunen har mulighed for at dispensere for bygge-
ri inden for skovbyggelinjen for hver udstykket grund eller, hvor der som her er tale om flere ejen-
domme, kan miljøcenteret flytte skovbyggelinjen efter ansøgning fra kommunen.  
 
Det foreslåede sommerhusområde ligger ikke på fredet areal. 
 
By- og Landskabsstyrelsens vurdering om den visuelle påvirkning er, at det nye sommerhusområde 
ikke vil tilsidesætte væsentlige landskabsinteresser. 
 
Med hensyn til drikkevandsinteresserne er det Syddjurs Kommune, der er ansvarlig for, at drikke-
vandet lever op til gældende krav i lovgivningen. Der kan kun lokalplanlægges for sommerhuse, 
hvis det kan godtgøres, at byggeri og anvendelse ikke indebærer risiko for forurening af grundvan-
det. 
 
Om godtgørelsen af den lokaløkonomiske effekt af det foreslåede udlæg gælder, at effekten ikke 
kan vurderes ud fra en kortere periode med lavkonjunktur og derfor svag efterspørgsel, men skal 
ses som en effekt på længere sigt. Et stort antal ubebyggede grunde i det foranliggende sommer-
husområde, vil kunne påvirke salget af nye grunde og dermed den lokaløkonomiske effekt. Der var 
i følge By- og Landskabsstyrelsens oplysninger i 2009 33 ubebyggede grunde liggende spredt i det 
foranliggende område, svarende til 9 pct. af samtlige grunde. Denne andel er for lille til at have 
mærkbar indflydelse på salget af nye grunde i det foreslåede område. 
  
Til forslaget om at flytte sommerhusområdet skal anføres, at nye arealer ikke kan komme i betragt-
ning i forbindelse med høringen af forslaget til landsplandirektiv med mindre de er marginale. En 
flytning 300 meter mod øst som foreslået vil indebære, at et nyt område på ca. 6 ha. gøres til som-
merhusområde, hvilket ikke kan opfattes som marginalt. 
 
 
Konklusion 
Det tilføjes i landsplandirektivet, at vådområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
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