
Århus Kommune                                                                       Saxild den 19.juli 2020
Sundhed og Omsorg

att. Tina Cecilie Petersen

Vedr. Fremtidens Saxild Strand – høring.

Præsentation.

Herved fremføres bemærkninger til ovennævnte emne på vegne af grundejerforeningen 
”Sommerhusene ved Saxild Badehotel ”, herefter benævnt ” Foreningen ”.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af Chr. Petersensvej 4 ( fællesgrunden ) 
og numrene 5,6,7,8,9,11 og 11A, 8300 Odder. Undertegnede er søn af ejeren af nr. 8, og denne 
skrivelse er udarbejdet efter aftale og i samråd med Foreningens medlemmer.

Indledende bemærkninger.

Saxild Badehotel er i begyndelse af 1900-tallet opført af konditor Chr. Petersen, Odder, og blev 
derefter drevet som sådan af familien indtil at ejendommen i ca. 1953 blev solgt til Sygekasserne i 
Århus og siden overdraget til Århus Kommune. Lang tid forinden havde fru Petersen udstykket 
Badehotellets ejendom således, at hvert barn fik en grund i den på dette tidspunkt allerede 
beplantede plantage, der tillige også var sket på Badehotellets ( nuværende Saxild Strand ) 
nuværende areal ( herefter samlet under et benævnt ” Plantagen ” ). Plantagen fremtræder som et 
stort sammenhængende smukt areal.

Plantagen er karakteriseret ved at repræsentere en unik kultur og et tidsbillede ( bortset fra de senere
opførte gule murstensbygninger, hvis udseende taler for sig selv ), hvor natur, miljø, dyre-fugle og 
planteliv er enestående og en oase af fred og ro i et i øvrigt skønt større sommerhusområde 
beliggende på hver sin side af Saxild Strand. Gennem Plantagen snor sig en smal asfalteret lille vej, 
der vejbetjener Foreningens medlemmer og Saxild Strand samt benyttes af gående og cyklende, der 
krydser mellem sommerhusområderne nord og syd for Plantagen.

Understøttende bemærkninger.

Foreningen kan til fulde understøtte en ( fortsat ) brug af Saxild Strand til formål, som fremgår af 
Udkastet til Fremtidens Saxild Strand, som dette kommer til udtryk i Udkastets pkt 1, 4. afsn.. Dette
gælder tillige det i pkt 3, to første afsnit anførte, samt de nævnte formål og målgrupper, som nævnt i
pkt. 4, angivet med bullits.

Det understøttes således, at Saxild Strand fortsat anvendes for borgere, som i en kortere eller 
længere periode har behov for omsorgspleje og tryghed - i de meget smukke, fredelige og natur 
skønne omgivelser – som måtte opstå bl.a. mellem udskrivning fra sygehus og indtil borgeren helt 
eller delvist kan klare sig i eget hjem.

Udkastet omtaler alene fysisk ændring af bygninger. En tilføjelse kunne være  etablering af en 
sansehave, i tillæg til det allerede naturskabte berigende naturområde, til forventelig gavn for den 
borgergruppe, der frekventerer Saxild Strand i rekreationsmæssig henseende.



Det vurderes følgelig, at denne hidtidige og før nævnt beskrevne brug ikke belaster naturen, fugle-, 
plante- og dyreliv samt det enestående autentiske miljø, det knytter sig til Plantagen, som den 
forefindes aktuelt.

Indsigelser og indvendinger mv.

Foreningen ser med største bekymring på en række af de i Udkastet anførte tanker og mulige tiltag 
for ud-og benyttelse af fremtidens Saxild Strand, og der vil derfor med vægt blive gjort indsigelser 
over for tiltag, der forringer natur og miljømæssige forhold, herunder de kulturmæssige værdier, 
området, og dermed den samlede Plantage, aktuelt er bærer af. Tankerne bag udkastet lader ingen 
tvivl om, at der påtænkes en ganske betydelig udvidet intensiv, brug af og kommercialisering af 
Saxild Strand, og dermed omgivende nuturskønne arealer. 

1

Der må ikke finde egenlige erhvers-og kommercielle aktiviteter sted fra Saxild Strand. Der må 
derfor ikke etableres hotel- eller kursusvirksomhed, ligesom konferencecenter eller tilsvarende vil 
være utilstedelig aktivitet for hele Saxild og Dyngby sommerhusområde. Dette forværres kun af 
tanken om, at lade Saxild Strand kommer under SKI-aftalerne med konkurrence over for andre 
tilsvarende virksomheder.  At det fredelige miljø i givet fald vil blive belastet af støj og uro, kan der 
ikke herske den mindste tvivl om. Ferieudlejning vil ligeledes være en intensiv og på området klart 
belastende påvirkning af negativ karakter.

Der vil ubetinget ske en fortætning af anvendelsen af de naturgivne miljøer, muligheden for en 
forøgelse af brugen vil ske samt en betydelig højere belægningsprocent af alle andre grupper end 
disse, som Foreningen understøtter brugen for, vil finde sted.

2

Det er ubetinget en følge af enhver form for aktivitetsudvidelse, at trafikbelastningen af hele Chr. 
Petersensvej fra Saxild By til Saxild Strand vil blive forøget i foruroligende grad på en vej, der i 
ingen henseender er egnet dertil.
Den aktuelle trafikbelastning er såmen gal nok endda, og der bør under alle omstændigheder 
foretages mange trafik-og hastighedsregulerende foranstaltninger på Chr. Petersensvej.. Det anføres
  

– at Chr. Petersensvej på hele strækningen er uden hverken cykel- eller gangstier/fortove
– at vejen betjener fire sideveje i sommerhusområdet, hvor af en af disse er en gennemgående 

vej fra det nordlige Saxild strand til det sydlige
– at sommerhusene langs vejen alle har udkørsler direkte ud i Chr. Petersensvej
– ar der i sommermånederne ofte er trafikale problemer i form af parkeringer på vejen af 

personer, der udefra kommer til for at gå til stranden
– at vejen gennem plantagen er endnu smallere, end den øvrige del af vejen, nemlig mellem 

3,8 og 4 meters asfaltbredde
– at der i plantagen er mindst otte udkørsler og udgange fra de der værende huse hørende
–  under Foreningen
– at vejen i plantagen har mange sving og bugtninger med utroligt dårlige oversigtsforhold til 

følge
– at vejen benyttes af gående og cyklende fra Dyngbyområdet mod Saxild ( og omvendt ) 

samt de mange borgere, der har deres pleje mv på Saxild Strand
– at vejen ejes af de af Foreningens ejere, der bor syd vest for vejen samt af Århus Kommune, 



med vejadgang for disse, der bor nord for vejen i plantagen.

Den samlede Chr. Petersensvej er i alle henseender uegnet til yderligere trafikbelastning uanset 
hvilken karakter, denne end måtte have, og på hvilken baggrund denne trafik måtte hidrøre.

Planforhold.

Den for området gældende lokalplan har nummer 3002, Odder Kommune.

Efter pkt. 1 er det planens formål, ” at åbne mulighed for udvidelse af det eksisterende 
rekreationshjem samt anlæg af opholdsareal m.m. til brug for institutionen. Planen åbner endvidere 
mulighed for at rekreationshjemmet kan overgå til privatinstitution af almennyttig karakter ”.

Efter stk. 3. fremgår, at ” området kun må anvendes til offentlige formål så som rekreationshjem og 
lignende, samt at sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn 
finder plads i området ”.

Enhvert ønske fra Århus Kommune over for Odder Kommune om ændring af planen til 
imødekommelse af et ønske om intensiv, kommcersiel, ud-og benyttelse af de naturskønne områder 
med forøget trafikbelastning af hele området  til følge, vil blive mødt med modstand.

Ved en eventuel senere planrevidering bør der i sommerhusejernes interesser, både Saxild og 
Dyngby, stilles krav om, at ingen aktivitet af den herfra protesterede art og karakter må finde sted 
fra Saxild Strand, og dette uanset hvilken ejer, der må være eller blive ejer af Saxild Strand.

Afslutning

Det gentages, at de herfra oplistede og beskrevne anvendelsesformål, alle understøttes.

Der er ubetinget modstand mod alle øvrige tiltag, der fører til en intensiv, kommerciel drift af fx 
hotel, konference og kursusvirksomhed og ferieudlejning, der ikke er relateret til de nævnte 
anerkendelsesværdige formål ang. omsorgspleje, genoptræning mv.

Foreningen vil gerne inddrages i det videre arbejde med ” Fremtidens Saxild Strand ”.

Med venlig hilsen.

På foreningens vegne

Søren Bruun Rasmussen

Marselis Boulevard 38, 8., 8000 Århus C

24286886  

soren@raspst.dk          
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