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Nyhedsbrev	  27.	  januar	  2014	  
	  
Det	  grønne	  partnerskab	  om	  Kyststien	  ved	  Hov	  
	  
Det	  er	  længe	  siden,	  at	  det	  grønne	  partnerskab	  bag	  	  kyststien	  ved	  Hov	  har	  informeret	  
om	  de	  planer	  og	  idéer,	  som	  partnerskabet	  gerne	  vil	  realisere.	  Men	  lige	  før	  jul	  faldt	  de	  
sidste	  økonomiske	  brikker	  på	  plads,	  så	  nu	  er	  næste	  fase	  indhentning	  af	  tilladelser	  fra	  
myndighederne.	  
	  
Partnerskabets	  idéer	  er	  tværgående.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  omfatter	  både	  offentlige	  og	  
private	  arealer.	  Endvidere	  er	  arealerne	  omfattet	  af	  forskellige	  lovmæssige	  forhold.	  Så	  
ikke	  blot	  økonomien	  har	  været	  et	  puslespil	  -‐	  det	  gælder	  også	  myndighedsbehandlingen,	  
som	  der	  så	  småt	  er	  taget	  hul	  på.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  de	  berørte	  parter	  på	  forskellig	  vis	  
blive	  inddraget	  i	  en	  offentlighedsprocedurer.	  
	  
I	  dette	  nyhedsbrev	  fortæller	  partnerskabet	  derfor	  om	  de	  muligheder,	  som	  
partnerskabet	  nu	  har	  økonomisk	  for	  at	  realisere	  sine	  planer	  og	  idéer.	  
	  
Hvad	  går	  projektet	  ud	  på?	  
	  
Partnerskabet	  omfatter	  følgende	  aktiviteter:	  
	  

1. Stenkastning,	  ca.	  100	  meter	  
2. Sti	  med	  kørestolsegnet	  belægning,	  ca.	  850	  meter	  
3. Mini	  økobase	  til	  Hov	  Skole	  
4. Grillhytte	  ved	  Hølken	  til	  offentligt	  brug	  -‐	  bl.a.	  Odder	  Kommunes	  skoler	  
5. Borde/bænkesæt	  og	  afmærkning	  af	  oplevelsesrute	  
6. Skiltning/kortborde	  med	  information	  om	  ruten	  
7. Digitale	  fortællinger	  (speaks)	  	  om	  Hov	  og	  omegn	  

	  
Ad	  1.	  Langs	  stranden	  ud	  for	  Musmandsvej	  er	  naturens	  kræfter	  hårde	  ved	  den	  
eksisterende	  sti.	  De	  sidste	  storme	  har	  også	  gjort	  sit	  til,	  at	  stien	  er	  svært	  fremkommelig	  
for	  f.eks.	  gangbesværede.	  Der	  er	  nu	  skaffet	  finansiering	  til	  at	  lave	  en	  ca.	  100	  meter	  lang	  
stenkastning	  på	  Naturstyrelsens	  areal	  øst	  for	  de	  private	  haver.	  Kystdirektoratet	  sidder	  
lige	  nu	  og	  kigger	  på,	  om	  de	  kan	  give	  tilladelse	  til	  anlægget.	  En	  tilladelse	  vil	  i	  givet	  fald	  
blive	  sendt	  i	  offentlig	  høring.	  Der	  påtænkes	  etableret	  to	  nedgange	  fra	  stien	  på	  
stenkastningen	  til	  stranden	  i	  form	  af	  et	  par	  ”trapper”.	  
	  
	  
Snittegning	  af	  stenkastningen	  
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Oversigtsfoto	  med	  stenkastningen	  markeret	  
	  
	  
Ad	  2.	  På	  strækningen	  langs	  stranden	  fra	  Hov	  Søsportscenter	  og	  til	  havnen	  har	  
partnerskabet	  ønske	  om	  at	  forbedre	  den	  eksisterende	  sti,	  så	  den	  får	  en	  bedre	  og	  fastere	  
grusbelægning,	  som	  er	  egnet	  til	  kørestolsbrugere.	  Stien	  vil	  i	  høj	  grad	  få	  samme	  karakter,	  
som	  den	  eksisterende	  sti	  og	  anlægges	  i	  2-‐2,5	  meters	  bredde.	  Over	  stenkastningen	  
anlægges	  stien	  i	  3	  meters	  bredde.	  Stien	  skal	  godkendes	  i	  henhold	  til	  kommunens	  
lokalplaner,	  og	  enkelte	  private	  grundejere	  skal	  også	  informeres	  mere	  om	  denne	  del	  af	  
projektet,	  da	  det	  kræver	  opbakning	  fra	  flere	  sider.	  
	  
Ad	  3.	  Miniøkobasen	  er	  et	  solidt	  skab,	  som	  hænges	  på	  den	  offentlige	  toiletbygning	  ved	  
Villavej.	  Økobasen	  skal	  anvendes	  til	  opbevaring	  af	  forskelligt	  grej	  til	  Hov	  Skoles	  
udeundervisning.	  Det	  kan	  være	  grej,	  som	  gør	  det	  muligt	  at	  undersøge	  flora	  og	  fauna	  
eller	  indsamle	  ting	  langs	  kysten,	  som	  kan	  bruges	  i	  undervisningen.	  Økobasen	  vil	  blive	  
lavet	  i	  samme	  materialer	  som	  toiletbygningen,	  så	  den	  ikke	  skæmmer	  bygningen,	  men	  
falder	  i	  så	  stor	  harmoni	  med	  den	  eksisterende	  bygning	  som	  muligt.	  Fredningsnævnet	  
har	  godkendt	  projektet,	  som	  ligger	  på	  et	  fredet	  område.	  	  
	  
	  
	  
Principskitse	  for	  miniøkobase	  
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Ad	  4.	  Partnerskabet	  har	  en	  idé	  om	  at	  opføre	  en	  grillhytte	  på	  Naturstyrelsens	  areal	  syd	  
for	  campingpladsen	  ved	  Hølken.	  Grillhytten	  henvender	  sig	  bl.a.	  til	  Odder	  Kommunes	  
skoler,	  som	  her	  kan	  få	  et	  udgangspunkt	  for	  udeundervisning	  og	  sunde	  aktiviteter	  i	  
naturen.	  Hytten	  kan	  også	  anvendes	  til	  primitive	  overnatningsformål	  –	  f.eks.	  for	  vandre-‐,	  
og	  cykelgæster	  eller	  havkajakroere,	  som	  kan	  komme	  i	  ly	  i	  hyttens	  to	  sheltere.	  En	  tredje	  
shelter	  aflukkes	  med	  et	  par	  store	  låger,	  så	  den	  kan	  benyttes	  til	  skolernes	  opbevaring	  af	  
grej.	  	  
	  
Grillhytten	  opføres	  som	  en	  primitiv	  bygning	  i	  træ	  uden	  vand	  og	  strøm	  etc.	  
Naturstyrelsen	  skal	  både	  som	  ejer	  af	  arealet	  og	  som	  myndighed	  for	  
strandbeskyttelseslinien	  tage	  stilling	  til,	  om	  partnerskabets	  ønske	  kan	  imødekommes.	  	  
	  
Hvis	  Naturstyrelsen	  siger	  god	  for	  idéen,	  skal	  den	  i	  offentlig	  høring,	  og	  kommunen	  skal	  
meddele	  planlovstilladelse	  og	  byggetilladelse.	  
	  
	  
Placeringsønske	  for	  grillhytten	  
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En	  tilsvarende	  grillhytte	  ved	  Ry,	  som	  benyttes	  af	  daginstitutionen	  Kildebjerg	  Børnehus	  
	  
	  
Ad	  5.	  Partnerskabet	  vil	  gerne	  afmærke	  en	  rundtur	  gennem	  Hov	  by	  og	  helt	  til	  Hølken.	  
Afmærkningen	  består	  i	  pæle	  med	  pile,	  der	  fortæller,	  hvornår	  man	  skel	  dreje	  til	  højre	  
eller	  venstre.	  Ruten	  vil	  gå	  via	  eksisterende	  veje	  og	  stier,	  og	  der	  vil	  enkelte	  steder	  blive	  
opsat	  borde/bænke-‐sæt,	  hvor	  man	  kan	  nyde	  udsigten	  over	  vandet.	  
	  
Ad	  6.	  På	  et	  par	  centrale	  steder	  opsættes	  et	  kort,	  som	  fortæller	  om	  ruten	  og	  hvor	  man	  
befinder	  sig	  lige	  nu.	  
	  
Ad	  7.	  Odder	  Museum	  vil	  udarbejde	  en	  række	  fortællinger	  om	  spændende	  natur-‐	  og	  
kulturhistoriske	  forhold	  i	  Hov	  by	  og	  langs	  kysten.	  Det	  er	  tanken,	  at	  disse	  historier	  kan	  
ses	  på	  Internettet,	  men	  også	  høres	  i	  mobiltelefoner,	  som	  kan	  scanne	  QR-‐koder.	  QR-‐
koderne	  opsættes	  langs	  ruten,	  hor	  der	  er	  noget	  spændende	  at	  berette.	  
	  
Partnerskabets	  ambition	  er	  at	  skabe	  et	  projekt	  til	  gavn	  for	  Hov	  og	  omegn.	  Målgruppen	  
for	  Kyststien	  ved	  Hov	  er	  primært	  byens	  borgere.	  Men	  som	  kyst-‐	  og	  havneby	  tiltrækker	  
Hov	  også	  en	  del	  gæster,	  der	  nyder	  de	  rekreative	  
muligheder	  med	  udgangspunkt	  i	  f.eks.	  campingpladser	  
og	  sommerhuse	  m.v.	  Kyststien	  ved	  Hov	  udføres	  også	  til	  
glæde	  for	  områdets	  gæster,	  så	  formidlingsdelen	  af	  
projektet	  får	  også	  sprogversioner	  på	  engelsk	  og	  tysk.	  

	  
	  
	  
Eksempel	  på	  QR-‐kode	  fra	  et	  tilsvarende	  projekt	  ved	  
Gudenåen	  
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Fakta	  om	  det	  grønne	  partnerskab:	  
	  
Deltagerne	  i	  det	  grønne	  partnerskab	  er:	  
	  
•	  Egmont	  højskolen	  
•	  Hou	  Maritime	  Idrætsefterskole	  
•	  Hou	  Fællesforum	  
•	  Høfdeholderne	  
•	  Lodsejerne	  	  
•	  Danmarks	  Naturfredningsforening	  	  
•	  Friluftsrådet	  Odder	  
•	  Odder	  Museum	  
•	  Hov	  Skole	  
•	  UdviklingOdder	  	  
•	  Odder	  Kommune	  
•	  Naturstyrelsen,	  Søhøjlandet	  	  
	  
Partnerskabets	  aktiviteter	  koster	  samlet	  ca.	  1,2	  mio.	  kr.	  eksklusive	  moms.	  Midlerne	  er	  
fremskaffet	  fra:	  Naturstyrelsen,	  Friluftsrådet,	  LAG	  Odder/NaturErhvervstyrelsen	  og	  
Odder	  Kommune	  via	  landdistriktsmidler.	  	  
	  
Odder	  Kommune	  yder	  også	  en	  stor	  indsats	  i	  form	  af	  arbejdstimer	  til	  projektets	  
tovholderi,	  og	  det	  forventes	  ligeledes,	  at	  frivillige	  kræfter	  fra	  Hov	  kan	  bidrage	  med	  en	  
indsats	  svarende	  til	  ca.	  275	  frivilligtimer.	  Hou	  Fællesforum	  vil	  stå	  for	  at	  organisere	  den	  
frivillige	  indsats.	  
	  
Det	  er	  håbet,	  at	  der	  kan	  gennemføres	  en	  indvielse	  af	  projektet	  på	  grundlovsdag	  den	  5.	  
juni	  2014.	  Det	  indebærer	  dog,	  at	  myndighedstilladelserne	  kan	  være	  på	  plads	  meget	  
hurtigt,	  og	  at	  den	  frivillige	  indsats	  kan	  leveres	  i	  f.eks.	  maj	  måned	  2014.	  
	  
	  
Yderligere	  oplysninger:	  
	  
Landskabsarkitekt	  Bendt	  Nielsen,	  Bendt	  Nielsens	  Tegnestue,	  20	  99	  72	  22	  
Afdelingsleder	  Bent	  H.	  Mortensen,	  Odder	  Kommune,	  Miljø,	  30	  84	  34	  81	  
 


