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Forslag til Loddenhøj/Barsø Landing -placering af naturhavn
Vores fokus er Dannnarks Naturfredningsforenings hovedopgave: at passe på
naturen, herunder at bevare Danmarks frie kyster.
Der henvises derfor til DNs indsigelse mod LP 85, i brev af 14/10 2015 :

"Indsigelse mod Aabenraa kommunes forslag tlMokalplan nr. 85, Loddenhøj jollehavn projektet
Fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa.tilLoddenhøj
Aabenraa, 14.oktober 2015

Overordnet konstaterer DN Aabenraa, at lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen efter NBL § 15.
Etableringen forudsætter derfor, at der opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fra Naturstyrelsen\A/.
Ligeledes konstateres det, at området ligger inden for kystnærhedszonen.
DN Aabenraa finder, at det foreslåede havneanlæg er stort, og at det vil medføre et unødvendigt stort og markant
indgreb i kysten ved Loddenhøj. DN Aabenraa foreslår derfor, at der foretages følgende ændringer af lokalplanens
bestemmelser, inden lokalplanen vedtages endeligt:
•

Det fremgår ikke entydigt af lokalplanen, at havneanlægget kun må anvendes til joller. Dels anvendes
begreberne joller, småbåde og både i flæng i bestemmelse 3.1 og 3.2 om områdets anvendelse. Dels gives
der tilladelse til både med en størrelse op til 26 fod, hvilket svarer til en pæn stor kølbåd.
For at undgå, at havneanlægget udvikler sig til en lystbådehavn, foreslår DN Aabenraa, at det præciseres, at
havneanlægget kun må anvendes til joller, og at denne bådtype defineres i en fodnote til bestemmelsen.
Det foreslås endvidere, at jollernes maksimale størrelse fastsættes til 19 fod.

•

P.t. ligger der 16 joller oplagt på stranden ved Loddenhøj. Et havneanlæg med 50 bådpladser kan medføre
en tredobling af antallet af joller. Det vil gøre byggeriet meget omfangsrigt og kræve et stort landanlæg med
et stort parkeringsareal til biler og trailere m.v., og medføre forøget trafik til området.
DN Aabenraa foreslår derfor, at anlægget reduceres, således at det svarer til det lokale behov i Loddenhøj
med en begrænset udviklingsmulighed.
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•

Landanlægget (område II ifig. kortet) fylder meget, og vil skabe fysisk og visuel barriere langs stranden
(opfyld til kote 2), og manglende passage for fodgængere, især når der er tilladt vinteropbevaring der af
både op til 26 fod.
DN Aabenraa foreslår, at der ikke gives tilladelse til vinteropbevaring af både på dette område. Det foreslås
endvidere, at ikke gives tilladelse til terrænregulering til kote 2,0, og at der i stedet for stilles krav om, at
stranden så vidt muligt bevares uændret langs havneanlægget, således at indgrebet i kystlandskabet bliver
mere nænsomt.

•

Etablering af 7 campinghytter indenfor strandbyggelinjen må DN protestere over. Det foreslås, at der
Indsættes en bestemmelse om, at der ikke må opføres campinghytter.

•

Når den påtænkte campingplads syd for Loddenhøj strand etableres, skal den nuværende campingplads
lukkes. Der ligger p.t. en snes "fastliggere", altså campingvogne med fortelte m.v. Ved at flytte
campingpladsen til det ny område, reduceres behovet for parkeringspladser ved Loddenhøj. Der vil dermed
blive mulighed for at forbedre strandområdet ved Loddenhøj i forhold til lokalplanen. Der vil endvidere være
mulighed for at påføre campinghytter i det nye område.

DN Aabenraa vil afslutningsvis foreslå, at Aabenraa Kommune undersøger, om der er mulighed for at etablere
havneanlægget ved Barsø Landing. Etablering af en Jollehavn i tilknytning til det eksisterende havneanlæg vil
være væsentligt mere skånsom i forhold til Løjtlands smukke kystlandskab end et havneanlæg ved Loddenhøj.
Hvis Aabenraa Kommune på baggrund af DN's ændringsforslag beslutter at tilvejebringe et nyt lokalplanforslag,
er det DN's opfattelse, at der bør udarbejdes en miljøvurdering."

På DN Aabenraas vegne

Ulla Lendal
Formand for afdelingsbestyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa

Virusfri. www.avast.com
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Vedr. Indsigelse vedr jollehavnen ved Loddenhøj.

Vedr. Placering samt opførelse af Jollehavnen ved Loddenhøj.
Jeg kan se jollehavnen placeret v Loddenhøj strand {placering nr. 1) som den mest naturlige placering. Det er her
jollerne i dag også sejler ud fra, der er gode parkeringsmuligheder og den nye strand der skabes jvf foreslaget vil
komme til at løfte området omkring kiosken og skabe øget liv.
Den illustration der ligger viser hvor flot jollehavnen kommer til at falde ind i den nuværende natur. I dag er området
nord for kiosken med vores øjne rodet pga. joller mm på stranden. Bøjer i vandet med tilhørende anker/betonklods,
som måske ingen ejer længere?
En jolllehavn ved Loddenhøj skal efter mit ønske give pladser til fiskejoller, mindre motor/speedbåde og evt de små
sejlbåde der i hver sommer ligger for svaj i de fire sommer mdr.
Når vi besøger andre strande eller havne hvor der er broer, er det dejligt at opleve hvor optagede og interesserede
vores børn er i fiskeriet, se de lokale fiskere rense og klargøre fiskene. Det lægger op til at børnene ligger på maven i
håb om selv at fange en fisk eller en krabbe i deres net.
Vi giver vores fulde opbakning til jollehavnen ved placering 1.
Med venlig hilsen
Roland og Mette Lillelund Boisen
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Vedr. høringssvar
Vi (Peter Flensted og Vibeke Wojtczak, sommerhusejere i området) støtter Loddenhøj JoIIelaugs oprindelige forslag
om placering, størrelse og udformning afen jollehavn ved Loddenhøj strand.
Nedenfor uddybes vores svar ved en besvarelse af de hovedspørgsmål, som kommunen ønsker besvaret:

1. Hvor kan jollehavn i området ved Loddenhøj/ Barsø Landing i givet fald placeres ?
Placering 1 er klart at foretrække. En naturlig placering i forhold til kystens udformning og strandens øvrige
faciliteter.
Det giver ingen mening at placere jollehavnen ved Barsø Landing (placering 3), hvis det er meningen at den skal være
tilgængelig som rekreativt område fra sommerhuskvarteret. Det tager relativt lang tid at gå til Barsø Landing fra fx
Kløften, hvor vi bor, og hvis man evt har en barnevogn eller en dårligt gående pensionist med, er det nærmest
umuligt - i hvert fald langs stranden.
Placering 2 er ikke så oplagt, hvis man kigger på landskabets naturlige udformning og strandens øvrige faciliteter,
men hvis det er muligt i forhold til vandstrømme, vind, jordbund osv. at placere den der, vil det være ot foretrække
fremfor Barsø Landing.
2. Hvor stor skal en Jollehavn være ?
Stor nok til både jollerne og børnenes krabbefangst - og måske en enkelt bænk til at nyde udsigten på?
Hvad det præcist vil sige, afhænger jo af, hvilken konstruktion der vælges, men gerne 3-4 bådebroer i en eller anden
sammenhæng og et større plateau / terrasseområde. Den skal selvfølgelig være harmonisk i forhold til området og
behovet; som jo selvfølgelig ikke er så stort som fx Åbenrå Havn.
3. Hvilke typer af både skal Jollehavnen i givet fald kunne rumme ?
De nuværende småbåde (lystfiskere) som ligger og fylder på stranden, de motorbåde som pt bruges om sommeren
til at sejle turister en tur på fjorden, mindre lystsejlerbåde yderst - og gerne et område til små robåde eller
optimistjoller som er let tilgængeligt for børn
4. Hvordan kan naturværdierne sikres ?
Jollelaugets oprindelig plan for havnens udformning havde i høj grad taget højde for naturværdierne i området;
Møllebækken løb, kyststrækningens udformning, dyrelivet ved stranden og fjordens naturlige bevægelser året rundt.
Havnen er på alle måder i fin tråd med naturværdierne i området. Det er højst en enkelt grundejers udsigt (Lønholt
18), der evt kunne blive påvirket.
5. Hvis der ikke etableres en Jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet og hvad skal det
indeholde af
aktiviteter og faciliteter ?
Mere børnevenlige badebroer - de nuværende er meget smalle og brædderne sidder med så stort mellemrum at en
barnefod nemt kommer igennem. Bedre muligheder for krabbe- og andet fiskeri. Opbevaring til bådene så de ikke
'reserverer' stranden. Meget gerne mere legeplads - også gerne for voksne som fx mulighed for boldspils eller
fltnessaktiviteter.
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Med venlig hilsen
Vibeke Vinding Wojtczak &
Peter Flensted Rasmussen
(Ejere af Kløften 8, 6200 Åbenrå)
Øvrige oplysninger
Adresse:
ØrnekildeveJ 12
4173 FJenneslev
Tlf. 2282 5995
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Bedste placering må helt klar være placering 3, ved Barsølanding, da der er gode tilkørelsesforhold,
parkeringsforhold og mulighed for udbygning af allerede toiletforhold, ligeledes vil det genere borgere,
sommerhusejer og campisten mindst muligt, samt bevare naturlige forhold mest muligt. Her er allerede et mini
havneanlæg i for at barsøfærgen samtidig med at man bevarer stranden og naturen til højre for barsøfærgen. Vi vil
også mene at der her er plads til større joller end ved placering 1 og 2.
Placering nr 2 må være den bedste løsning, såfremt jollehavnen skal placeres ved Loddenhøj, det vil være mindst
indgriben i naturen således at campisten, sommerhusejer og de mange gæster fra både Løjt og Aabenraa både kan
nyde stranden, børnene kan lege ved det lille bækudløb samt bevare den naturlige udsigt.
Placering 1 vil være det mest ringe forslag, det vil betyde alt for meget trafik forbi stranden, som gæsterne nyder
både sommer og resten af året og om sommeren er der i forvejen meget svær at komme Igennem pga mange biler
er parkeret og hvor skal bådtrailere opbevare.
Placering 1 og 2 vil begge øget trafikken meget ned forbi indkørsel til sommerhusene og den vej hvor mange
sommerhusejer går til og fra stranden, både forat bade og nyde naturen.

Vh Lene og Per Heissel
Sendt fra min iPad
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Hans-Jurgen Beck
Sommerhus Lønholt 18
Loddenhøj
6800 Aabenraa
den 02.10.2018

Til
Aabenraa Kommune
Byplanarkitekt
Kim Lyster Hansen
Ang.: Kommunens Indkaldelse af ideer og forslag til
Loddenhøj, Barsø Landing - placering af en jollehavn
Ideer og forslag til:
Loddenhøj/Barsø Landing - placering af jollehavn
1. Hvor kan en jollehavn i området ved Loddenhøj/Barsø Landing i givet fald placeres?
Ad 1. En mulig jollehavn kan bedst placeres ved Barsø Landing.
Stranden i Loddenhøj er kendt som en af Aabenraas bedste badestrande, derfor skal den ikke
ødelægges med moler og strandens længde må ikke forkortes.
Barsø Landing byder på bedre vandforhold end i Lodenhøj, især er der mere vanddybde. Der er bedre
plads på land og også trafikalt er området meget bedre tilgængeligt.
I tilfælde af placering 1 bliver den naturlige kystnære sandtransport stoppet, og erosionen på kysten
nord for Loddenhøj bliver tydelig kraftigere (se Mangold rapporten).
Hvis der skal placeres en jollehavn ved Loddenhøj, kan den kun ligge ved placering 2.
Denne løsning opfylder jollelaugets formålsparagraf.
Her er der stenstrand, derfor bliver ingen sandstrand ødelagt.
Havnen ville ligge i læ for strømningens sandtransport langs kysten nordpå. Sandtransporten
forbliver derfor uforstyrret.
Ved denne placering ville jollehavnen genere udsigten fra stranden mindst muligt og virke mindre
dominant.
Den ville heller ikke fremtræde så tydeligt i landskabet - heller ikke set fra søsiden.
2.

Hvor stor skal en jollehavn være?

Ad 2. En kommende jollehavn skal have plads til ca. 15 til max. 20 joller.
Det er kun de lokale brugeres behov, d.v.s. beboere fra Barsmark og Løjt Kirkeby, sommerhusejere og
campister fra Loddenhøj, der skal dækkes.
3.

Hvilke typer af både skal jollehavnen i givet fald rumme?

Ad 3. En mulig joilehavn skal kun rumme små både op til 6 m i længden og uden større styrhuse.
Bådene må have en maximal dybgang på 1,2 m.
Større både med master eller større styrhuse vil være til gene både optisk og lydmæssigt (f.eks.
banker rebene på masterne) for gæster og turister.
4.

Hvordan kan naturværdierne sikres?

Ad 4. Naturværdierne kan ikke sikres, hvis man placerer en jollehavn ved Loddenhøjstrand.
Naturværdierne sættes på spil.
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Det kan ikke undgås, at sandstrandens længde bliver forkortet. En mulig kunstig forstørrelse af
sandarealet syd foren kommende havnemole kan næppe erstatte ødelæggelserne af eksisterende
sandarealer.
Havnens parkeringsplads ødelægger kvaliteten for en del af campisterne, der bor lige ved siden af
denne. Hermed kan denne natur-/fritidsværdi heller ikke sikres.
5.

Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet
og hvad skal det indeholde af aktiviteter og faciliteter?

Ad 5. Strandområdet ved Loddenhøj skal være forbeholdt fritidsaktiviteter, der ikke kræver større
byggetekniske og optiske forstyrrende ændringer. Hele området skal opgraderes for at danne en
fungerende helhed til gavn og med fri adgang for alle.
Aktiviteterne, der skal tilbydes, er
at bade i havet, for små børn, børn, voksne, ældre mennesker og for handicappede,
at slappe af på sandstranden og på græsplænen og nyde den uforstyrrede udsigt ud over
havet og langs med stranden,
at lege {f.eks. boldspil) i vandet, på stranden og på græsplænen,
at lege på legeredskaberne for børn,
at sætte sin båd i vandet for at dyrke vandsport eller for at fiske.
Ud fra disse kriterier skal stranden udformes og følgende faciliteter bør etableres:
-Alle både og trailere skal fjernes fra området nord for vejen Lønholt.
-Området skal fremover udelukkende bruges af badegæster og turister.
-Der skal etableres en sandbane til f.eks. volleybold i det ovenover nævnte område.
-Begge eksisterende broer skal bibeholdes. En af broerne skal dog suppleres med en trappe, så det
bliver nemmere at komme ind i det dybere vand.
-Området mellem den eksisterende P-plads (overfor det sorte sommerhus) og hybenrose-linjen langs
med sandstranden skal renses grundigt for hybenroserødder og laves om til et opholdsareal med
græsplæne, som badegæsterne kan benytte.
-Der skal tilføjes flere attraktive og sikre legeredskaber til de eksisterende.
-Der skal opføres flere offentlige parkeringspladser for at aflaste den nuværende situation. Nye Ppladser bør ligge i den sydlige del af strandområdet.
-Der skal etableres en rampe til søsætning af de lokale brugeres og turisternes joller. Rampen med fri
adgang til alle skat placeres på stranden syd for Gladsaxes feriekolonie.
-Grusvejen mellem asfaltvej og hen til rampen skal opgraderes, d.v.s. at den skal gøres bredere og
belægningen skal fornys.
-I området omkring rampen skal der indrettes plads til opbevaring af både og trailere på land.
-Der skal opføres en yderligere bådebro i nærheden af den nye rampe.
Loddenhøj, den 02.10.2018

Per Dammann
Rikke Dammann

Vedlagd: tegningen af strandområde
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Venlig hilsen
Christoffer Adsersen
Kontorelev
Sekretariat & Grundsalg
Kultur, Miljø & Erhverv
Telefon: 73 76 70 99
E-mail: cta@aabenraa.dk
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Venlig hilsen
Hanne Thomsen
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Når du kiikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
i.
Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Refnr.=lae3fflc839249179884d9c972269f74]
Besked:
--- oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
Flyt den til Barsø Landing. Der er der allerede en mole / toiletforhold.
Indimellem er der så lavvandet at biler har kørt ude for enden af broen.
Så den bedste badestrand ødelægges.
Trafik er der nok af i forevejen.

Økonomi: Ingen har ansvar for dette.
Slutteligt vil jeg kommer med en personlig betragtning, at et medlem af jollehavn i
Loddenhøj
angiver " så går vi bare til kommunen "
Mvh. Bente Cloos Birck

Sagsnummer:

1607990

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indeaaendefS!Drod.e-boks.dk>
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Venlig hilsen
Anette Jepsen
IT-medarbejder
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Fra: sikkersvar
Sendt: 2. oktober 2018 17:37
Til: Post
Emne: Sikker mail: Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune
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Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
1.
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Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Ref.nr.=b9ad79e8b4e349ff96d987d22f374841]
Besked:
—Oprindelig meddelelse—
Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
Indsigelse mod Jollehavn Loddenhøj.
Det er med stor bekymring, at man har til hensigt at opføre en jollehavn ved Loddenhøj, med begrundelse
om,
- at vi har en dejlig strand med et unik rent badevand, som bliver benyttet ikke kun af campinggæster og
sommerhus området, men af hele oplandet fra såvel Aabenraa, Rødekro m.fl., idet det er det bedste sted og
det reneste vand udtaler de. (Sønderstrand er en mudderpøl, man ikke gider bade i).
- at en mole vil forårsage stillestående vand med alger, tang, vandmænd og brandmænd til følge.
- at trafikkem forøges uhensigtmæssigt forbi campingpladsen og på Loddenhøjvej som i forvejen er hådt
belastet.
- at vor smukke strand bliver en oplagringsplads af 40-50 bådtrailere.
- at vor strand er for sile og ikke kun for 44 jolleejere.
Alternativ:
Skal vi abspolut have en jollehavn, bør den ligge ved Barsølanding, her er der vamddybde og toiletforhold.
Men er behovet der? der er ledige pladser ved kommunens andre strande.
En mindre jollehavn på pæle og med ophalersted til højre for stranden kunne være en mulighed.
Jeg håber virkelig, at byrådet for en gangs skyld lytter til befolkningen og ikke trumfer noget igennem
flertallet er imod.
Med venlig hilsen
Vibke Janns Skøtt, daglig bruger af badestrand/vand.
2
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Rugmarken 8.
Sagsnummer:

1609123

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <ind2aaendefa).Drod.e-boks.dk>
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vedlagt pdf
med venlig hilsen
Jette
OUTDOOR STUDIO
Jette W. Frederiksen iPhone +45 20 43 53 51
Barsmark Bygade 71. DK-6200 Aabenraa. Denmark

outdoorstudio.dk photoaraphv twitter behance
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Barsø Jollehavn
Spørgsmål 1. Hvor kan en jollehavn i området ved Loddenhøj/Barsø
Landing placeres:
En joilehavn er ikke en nødvendighed i området Barsø Landing - Loddenhøj
Strand.
Besluttes en jollehavn kan den kun placeres ét sted ud af de af forvaltningen
foreslåede lokaliteter:
Kun ved Barsø Landing. (Placering 3) Det er end ikke nødvendigt at bygge
en jollehavn med store stenmoler. Man kan nøjes med træmoler, da en sådan
havn vil ligge i naturligt læ, beskyttet af færgelejet mod sydøst. En træmolejollehavn ved Barsø Landing vil betyde et minimalt indgreb i natur og
landskabelige værdier, og desuden en langt billigere løsning end stenmoler.
Ved Barsø Landing er der i forvejen:
Fin udsejlingsmulighed ved færgens sejlrende.
Eksisterende parkeringsareal (bør muligvis befæstes bedre uden
naturødelæggelse).
Mulighed for øget turismeopmærksomhed ved at sammenknytte Barsøs økoudvikling af turisme.
Ingen risiko for yderligere erosion af skrænterne vest om færgelejet.
Ingen sandstrand som ødelægges (sand/badestrand findes/benyttes kun
sydøst for færgelejet).
Bedre tilkørselsvej med færre beboere/skolebørn på vejen fra Løjt Kirkeby end
til Loddenhøj.
Hurtigere og kortere vej for redningskøretøjer fra Løjt Kirkeby.
Langt færre sommerhusejere og ingen campinggæster der berøres.
Ingen forstyrrende bygningsanlæg når man som naturmenneske færdes langs
kysten hele året rundt.
Og endelig slet ingen landskabelig indgriben i udsigten på langs af kysten.

En jollehavn kan under ingen omstændigheder placeres ved sydenden
af Loddenhøj stranden. (Placering 2) Uforståeligt at man i „Indkaldelsen af
idéer...” overhovedet har taget det med som en mulighed. Hele den naturlige
lagune med sandstrand, selve basis for campingplads/sommerhuse/bade/
naturstrand vil spoleres i løbet af ganske få år p.g.a. ændrede
sedimentationsforhold. Den betydelige sedimentvandring fra syd mod nord vil
brydes af molerne og forårsage erosion nord for havnen.
Uanset hvor man ville placere en jollehavn ved Loddenhøj vil det være en
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katastrofalt for naturen, landskabet, og de mennesker der benytter stranden i
dag, da man vil være nødsaget til at bygge ikke kun 2 m høje stenmoler, men
minimum 2,3 m høje stenmoler for at modstå bølger og beregnet
klimabestemt vandstandsstigning i havnens levetid.
Med udgangspunkt i „jollelaugets” forslag om en havn ved
Barsbækkens udløb (Placering 1), vil det betyde en halvering af den
brugbare badestrands længde, ødelæggelse af den nuværende landskabelige
værdi i at kunne skue på langs ad den uberørte kyst, ødelægge det
ubegrænsede 180 graders udsyn man har fra vandkanten, Knudshoved, Als,
Sydfynske Øer, Fyn, Kelstrup, Sønderballe Hoved plus selvfølgelig Barsø,
som ikke vil kunne ses fra vandkanten i sin hele udstrækning fra vandkanten.

En stenmolehavn ved Barsbækkens udløb vil betyde
Udsigten på langs ad kysten hindres fra strand og vandkant Ved lawandde vil molerne rage langt mere en 2.3 meter op
Strandkanten vil ikke kunne bøjes til en sydvendt strand, den vil finde sin egen
ligevægt og ramle midt ind i sydmolen og der vil ikke kunne bades lige op til
molen, slet ikke ude ved hjørnet mellem syd- og østmolen, hvor der vil være
fare for udskæring i bunden, så det bliver farligt at bade der
Da sydmolen ikke går vinkelret Ind på strandlinien vil der være risiko for at
tang m.m. samler sig i dette hjørne.
Barsbækkens store brede deltaudiløb vil blive ødelagt, der hvor alle børn nu
søger hen og bader og leger både sommer og vinter.
Børn leger og fisker krabber meget bedre fra den nuværende træbadebro end
fra stenmoler hvor det bliver farligt at færdes for små børn. Forældre kan ikke
holde øje med deres børn på samme måde, når molerne afskærer synet til
den anden side af havnen.
Den faktiske bade-vandkant hvor man kan bade vil ca. halveres. I sydenden af
stranden er der stenfyldt og tang som det er nu.
Jollelaugets illustrationer er helt misvisende.
Hele den naturlige oprensning af stranden pga frisk vand, der nu kan bevæge
sig langs hele stranden vil ophøre.
Ved lavvande vil jollerne slet ikke kunne sejle ud. Havnen bliver bygget på alt
for lavt vand.
I øvrigt henviser jeg til DHI rapporten, som taler for sig selv, læs den, og bliv
klogere!

Spørgsmål 2. Hvor stor skal en jollehavn være?
Svar:
Ved Løddenhøj Strand: Der skal ingen havn være overhovedet. Evt. kan en
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rampe til optrækning af joller indpasses så det ikke generer naturen.
Ved Barsø Landing: blot et par træbroer til fortøjning af joller, som evt. senere
kan udbygges i træ ved fremtidigt behov.

Spørgsmål 3. Hvilke typer af både skal jollehavnen i givet fald kunne
rumme?
Svar: En jollehavn er for joller! Kun joller af størrelse man traditionelt forstår
ved joller, op til 20 fod. Større både, lystbåde bør henvises til de mange ledige
pladser andetsteds i omegnen.

Spørgsmål 4. Hvordan kan naturværdierne sikres?
Svar:
Ønsker man at bevare naturen som den er, ski man lade den være i fred.
Anlægges en træmolehavn vest om Barsø færgelejet vil naturværdier blive
minimalt berørt. Vest om Barsø Landing vil der højst blive en helt lokal
ubetydeligt ændring ved anlæggelsen. Der vil stadig skulle bypasses sand fra
færgens sejlrende, så skrænten og kysten fra Barsø Landing hen mod
Sandskær vil ikke opleve øget erosion.
Anlægges en stenmolehavn ved sydenden af Loddenhøj strand, vil hele den
sandbadestrand vi i dag kalder Loddenhøj strand forsvinde. Som forholdene
er idag, har stranden fundet en naturlig ligevægt med stadigt skiftende tilførsel
af sediment fra den nordgående sedimentstrømning.
En jollehavn ved Loddenhøjs sydende er tabu, hvis man vil bevare turismen
og naturværdierne ved Loddenhøj

Spørgsmål 5. Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj,
hvordan ønskes strandområdet udformet, og hvad skal det indeholde af
aktiviteter og faciliteter?

Mit svar:
Bygges der ikke havn ved Loddenhøj. ønsker jeg at det bliver nøjagtigt som
det er i dag.
Så lidt ændring som muligt. Der er ikke hverken behov eller plads til kunstige
aktiviteter. Spørger man turisterne.... de svarer hver og en: De kommer for
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Stranden, vandet, sandet, stenen, træerne, bækkene, udsigten.... det er DET
vi skal sikre, NATUREN, LANDSKABET vi skal sikre. DET som

MENNESKENE KOMMER FOR
Dog, et lille ekstra forslag: Udlæg de sidst anlagte P-pladser (på høj're hånd
lige når man er kommet rundt i svinget efter feriekolonien) i græsarmering, i
stedet for de iøjne-stikkende „rullesten” som bilerne nu skøjter rundt i. I øvrigt
er det kun lige i sommer-højsæsonen der parkeres mange biler, resten af året
er der slet ikke brug så megen parkeringsplads.
mvh
Jette W. Frederiksen
Barsmark Bygade 71 6200 Aabenraa
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1. Hvor kan jollehavn i området ved Loddenhøj/ Barsø Landning i givet faid placeres ?
Der er flere grunde til at havnen til Barsøfærgen ikke er placeret ved udmundingen af Møllebækken ved Loddenhøj.
En væsentlig grund er at Loddenhøj området på grund af strømforholdene og bølgeforholdenen er uegnet til en
havn. De lokale folk der kender vandet ved at en havn vil blive ved med at sande til. De lave vanddybder og den
nærliggende, store Brøde Grund gør at besejlingsforholdene ikke er gode for bare Ildt større både, særligt ikke ved
lavvande. Den direkte eksponering af kysten for vind og store bølger fra retninger fra nord til sydøst er meget
ufordelagtig.
Derimod vil en placering ved Barsø Landing være god. Her er plads til en en udvidelse af den eksisterende jollehavn,
uden at der skal laves store moler. Besejlingsforholdene er gode, og på grund af de mere fordelagtige strømforhold
er der slet ikke den samme risiko for tilsanding. Desuden bliver vandet hurtigt dybt, og der er ikke nogen lumsk
banke ude i vandet. En jollehavn her vil ligge meget mere i læ forvind og bølger. Alt det ved de lokale folk, der
kender vandet.

2. Hvor stor skal en jollehavn være ?
Det er ok at en jollehavn kan rumme ca. 50 både.

3. Hvilke typer af både skal jollehavnen i givet fald kunne rumme ?
En jollehavn ved Barsø Landing kan rumme både fra størrelsen mindre joller op til noget større både med køl, som
der allerede findes ved Barsø Landing.

4. Hvordan kan naturværdierne sikres ?
Naturværdierne ved Løjt Lands kyster er meget store. Netop hvor jollehavnen ønskes placeret ved Lodden høj ligger
den bedste og mest børnevenlige sandstrand på hele Løjt Land, lige ved udløbet af Møllebækken. Sandstranden
skifter udseende nærmest fra dag til dag på grund af strøm- og vindforholdene, men den er altid attraktiv for
besøgende. Hvad enten de kommer for at bade, lege, gå en tur langs stranden, sidde på stranden og kigge ud over
vandet mod Barsø, eller bare nyde den naturlige sandstrand med typisk lav, grøn bevoksning oven for
højvandslinjen.
Ethvert indgreb vil være til stor skade for naturens værdier på Loddenhøj strand. Og en hvilken som helst størrelse
jollehavn er et meget stort indgreb.
Parkeringen af biler fungerer ganske udmærket, bortset fra at det ikke havde været nødvendigt at pøse en masse
grus ud på pladserne ud for det sorte sommerhus Loddenhøjvej 241. Hvis der laves yderligere parkeringstiltag vil de
være overflødige, og desuden i høj grad ødelægge naturværdierne. Disse er også tæt forbundet med den lave
bevoksning på strandarealet mellem vejen og sandet på stranden.
Loddenhøj strand som sådan vil få ødelagt hele den naturstemning, der gør den attraktiv, hvis der laves en eller
anden form for belægning til bilparkering, hvad enten det er grus eller andet. Og man kan nemt konstatere ved
selvsyn sommeren igennem at det er helt unødvendigt.

1
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Derimod vil en placering af en jollehavn ved Barsø Landing ikke gøre skade på naturværdier, da en udvidelse af den
eksisterende havn her ikke vil ændre området væsentligt. Og der er masser af plads til parkering; blot skal pladsen
forbedres med hensyn til belægning og afvanding, da der nogler steder er dybt grus, og andre steder store
vandpytter eller løst sand.

5. Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet og hvad skal det
indeholde af aktiviteter og faciliteter ?
Strandområdet skal ikke "udformes". Det er jo ikke et indenlands Lalandia. Loddenhøj strand er en meget værdifuld
naturstrand som den er. Enhver form for "udformning" vil gøre den mere kunstig og civiliseret, og det er af det
onde. Stranden, sandet, stenene, bølgerne, den lave strandbevoksning skal netop ikke "udformes".
De mindre broer, der findes om sommeren, og de få borde og bænke plus en smule legeredskaber er rigelige
"aktiviteter", hvis det er hvad der menes. Lav endelig ikke et nyt Sønderstrand, hvor man skal langt væk fra den
"udformede" strand før det bliver en nogenlunde naturlig strand. Vi mangler natur. Loddenhøj strand er natur, tilsat
en smule civilisation. Det er en stor misforståelse at natur skal "udformes" eller indeholde "aktiviteter".

Vil I ikke nok lade være med at tage den helt forkerte beslutning, at plastre Loddenhøj strand til med en jollehavn..
Vil I ikke nok lade Aabenraas bedste naturstrand være i fred....

Venlig hilsen
Niels Junggreen Have
TIf. 40 13 36 84
nih(Snielsiunggreenhave.dk
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Undertegnede har siden 1973 haft jolle liggende på stranden og for svaj i den sydlige bugt ved Loddenhøj.
Gennem årene er der kommet flere vand- og solbadende på denne strækning. Herunder børnefamilier og
elever på lejrskolen. Der bliver stadig mere behov for at tage hensyn hertil når båden skal i vandet og ved
ud- og indsejling.
Endvidere her vi de senere været udsat for tyverier fra jollen.
Vi hilser derfor en jollehavn ved Loddenhøj meget velkommen.
Placering afjollehavnen (og evt. et slæbested) i den sydlige bugt er ikke hensigtsmæssig. Der skal ryddes en
del strandnær bevoksning for at etablere vejanlæg o.L, hvilket vil ændre strandens karakter af beskyttet
opholdsted med gode læforhold. Stranden her benyttes flittigt af af badende, herunder en del børn fra
lejrskolen.
Forholdene i vandet kræver endvidere indgående kendskab til bundforholdene. Der er en lang nordsydgående revle ret ud for stranden, vores erfaring er at dens udstrækning er taget til over årene. Man skal
sejle parallelt med stranden ved ud- og indsejling for at passere nordom revlen, til gene og ikke mindst fare
for badende. Søfartsregler tilsiger at ind og ud- sejling ved badestrande skal foregå vinkelret på kysten,
hvilket ikke er muligt.
Placering ved Barsø Landing er ikke den rigtige for undertegnede. Vi ville skulle transportere os fra
sommerhusområdet ved Loddenhøj med bil, hvor placering 1 syd for Møllebækken kan frekventeres til
fods. Vi ville derfor beholde båden på stranden ved Loddenhøj.
Der er vel også en potentiel udfordring ift færgedriften ved Barsø Landing?
Sammenfattende er placering 1 syd for Møllebækken den helt rigtige.
August og Jan Christiansen
Kløften 7, Loddenhøj
6200 Aabenraa
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Vil hermed gerne give opbakning til at vi endelig kan få anlagt havnen i Loddenhøj ud for Campingpladsen,
for det første fordi vi som bådejere hurtig kan komme eventuelt nødstedte til hurtig hjælp, for det andet få
ryddet godt og grundigt op på stedet, til gavn for alle, specielt de badende som ikke risikere at komme til
skade mellem ankre også videre, også mangler vi noget som kan fremme int. for stedet, er der noget der er
mere spændende end en jollehavn med sønderjydske stenmoler 4 (Ef', håber virkelig at politikerne igen kan
se dette, til gavn for hele Aabenraa7Haderslev området.
Mvh. Jollehavns andelsmedlemmer
Elsebet og Alan Rasmussen Åbøl Østermarksvej 9a 6541 Bevtoft - Kløften 3 Loddenhøj 6200 Aabenraa
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Afsender: Lønholt 101, fast sommergænger ved Loddenhøj siden 1985.
Jeg vil blot tilkendegive at jeg ikke synes godtom anlægning af jollehavn ved bækken ved Loddenhøj.
Jeg har som barn tit leget ved bækken og stranden i det hele taget.
Det er et naturskønt område, som jeg for alt i verden ønsker at bevare.
En jollehavn vil bryde med dette, til ærgrelse for mange, og glæde for de få {!).
Jeg anerkender dog behovet for bedre forhold til de eksisterende få joller der bruges ved stranden, og tænker at
man kunne udbygge et mere permanent slæbested ud for feriekolonien der ligger til højre lige når man kommer
ned til stranden.
Det hindrer også øget trafik gennem camping- og strandområde, hvor små børn færdes meget.
Jeg er også bange for at udformningen af jollehavnen, som foreslået, vil resultere i vandmasser der ligger brak, som
det er set ved udvidelsen af Sønderstrand i Aabenraa.
Vandet lugter ilde, og vil ændre naturlige forhold i vandet, samt holde badegæster væk.
Endeligt kan man også overveje udvidelse af eksisterende anlæg ved Barsø Landing.
Vandet er endvidere dybere ved kysten og ikke så sårbar overfor ebbe og flod, som hele Loddenhøj er, grundet dets
meget beskedne fald.
Blot en tanke, eller to, som jeg håber I vil tage I betragtning.
Mvh Tue Lunde Schultz
Sendt fra min iPhone
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Sehrgeehrte Damen und Herren,
mein Name ist Michael Storm, und ich bin seit meiner Geburt 1975 auf dem Campingplatz Loddenhoj zu Gast.
Warum die schone Natur zerstoren um einen Jollehavn zu bauen, der bei Westwind unter Umstånden sogar trocken
fållt?
Desweiteren befindiet sich ein Meerforellenleichgewåsser direckt an der geplanten Stelle.
Und noch gar nicht abschåtzen låsst sich der entsthende Schaden durch die Ånderung der Srdmungsverhåltnisse,
wenn ein Hafen gebaut wird.
Vieleicht verlandet die Bucht durch den Bau eines Hafens? und es entstehen immerwiederkehrende Folgekosten
durch Splil- oder Baggerarbeiten?
Also liebe Kommune, wo bleibt der Naturschutzgedanke?
Wenn ein Hafen gebaut werden soli, warum nicht in Barsd Landing?
Dort ist schon heute eln Teil der Infrastruktur vorhanden. (Toiletten, Parkplåtze, Strom, Abwasser, usw.)
Desweiteren ist die Wassertiefe auch grosser in dem Bereich des Fåhranlegers. Ich denke, dass die Baukosten auch
niedrieger gehalten werden, durch z.B. ausbleibendes Vertiefen.
Warum uberhaupt so ein Aufwand fur ein paar Ruderboote oder kleine Fischerjollen?
In Loddenhoj Camping wurde noch nie so etwas bendtigt. Also erhaltet bitte Loddenhoj Camping auch in Zukunft als
erholsamen ruhigen und naturnahen Campingplatz fur alle seine Gåste ohne Jollehavn.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grussen
Michael Storm
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Aabenraa kommune.
Kim Lyster Hansen

02.10.2018

Som grundejer på Lønholt og medlem af Loddenhøj jollelaug har jeg følgende bemærkninger.
Jeg syntes placeringen er optimal hvor jollelaug har tilladelse til at opføre en havn med plads til 50 minder både på
max 26 fod.
Det sjælden at man både kan blæse og have mel i munden, men det kan man her.
Havnen giver mulighed at have plads til 50 både liggende i læ af beskyttende moler.
Molerne kan dele af året også benyttes til lystfiskeri.
Der bliver etableret en ny strand til glæde for turister og beboer fra hele Løjtland og børnene vil elske den nye
strand.
Der bliver lavet en krabbe bro hvor børn kan ligge og fiske krabber og hygge sig med forældre og bedsteforældre.
Der bliver lavet en jollerampe som også er beskyttet af moler.
Det er ikke realistisk at lave en rampe uden nogen form for læ. Ved hård vind og storme er der meget høje bølger.
Jolleramben er også ti! glæde for turister, bådejer og ikke mindst ved rednings situationer i forbindelse med ulykker
til vands.

Venlig hilsen
Peter Skaarup
Lønholt 111
6200 Aabenraa

Sendt fra min iPad

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

Km^^tei^Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Peter Burba <peterburba4@gmail.com>
2. oktober 2018 19:21
Plan Post
Kim Lyster Hansen
Jollehavn på Løjtland

Kategorier:

Journaliseret på 18/7817 - Lokalplan for rekreativt område ved Loddenhøj Strand;
Løjt

Sender på vegne af Svend Oluf Krag
Jollehavn på Løjtland
Som gammel Barsmarker ønsker Jeg ingen Jollehavn ved Loddenhøj.
Stranden er uniksom den er og det bør vi værne om og være stolte af at vi kan tilbyde mange turister i sommerhuse
-campisterne og lokal befolkningen.
Ud over mit bidrag følger jeg Foreningen "Loddenhøj Bevar NatrurStrandens" bidrag.

Mvh.
Svend Oluf Krag
Barsmark Bygade 101

Sendt fra min iPad
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Lokalplan for mulig placering afjollehavn på Løjtland
Ønsker ingen jollehavn ved Loddenbøj strand !!
Ville være synd at ødelægge vores fine badestrand lige der, hvor den bedste sandstrand ligger.
Har benyttet området flittig i denne pragtfulde sommer.
Talte med flere tyske badegæster/ børnefamilier, som nød den nordlige del af Loddenhøj stranden på grund
af de fine bade forhold, lege muligheder i lav badevand, i nærhed af bækken, samt bedste sandstrand til
solbadning ved Loddenhøj.
Angående “ rod” i den nordlige ende med joller og bådtrailere etc., er min bekymring ved placering af
jollehavn og parkeringsplads, at der bliver endnu flere bådtrailere placeret i området.
Håber i lytter til brugerne i området og finder en anden pladsering til jollehavn!
Med venlig hilsen
Ellen Burba
Loddenhøivei 263
Sendt fra min iPad
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Til Aabenraa Kommune
Det er med stor glæde at jeg konstatere at planen for en jollehavn ved Loddehøj genoptages. Med
denne mail vil jeg gerne give min fulde støtte og opbakning til de planer som Loddenhøj Jollelaug er
fremkommet med.
Jeg er sommerhusejer i Barsbæklund og ser det som en stor fordel for vores område at der bliver
anlagt en jollehavn. Det vil være en klar forbedring af området, hvis der etableres en jollehavn til de
joller, der i dag ligger på stranden uden nævneværdig systematik og dermed ikke fremmer oplevelsen
af stranden. Endvidere vil etableringen af en sandstrand rundt om jollehavnen være et plus i forhold til
en endnu bedre mulighed for at nyde sommeren på vores dejlige strand.
Med de tiltag som er beskrevet af Loddenhøj Jollelaug er det min klare opfattelse at vores
naturværdier, som vi nyder hele året, vil blive bevaret og forbedret i forhold til en mere opryddelig
strand, samt at projektet tager hensyn til områdets natur.
Det vil efter min mening være et tab for området, hvis der ikke gives tilladelse til etableringen af
jollehavnen.
på vegne af Vivi & Jens-Erik Larsen, samt Kathrine 8i Bent Wolff-Larsen, ejere af Barsbæklund 28.
Med venlig hilsen
Bent Wolff-Larsen
Frueløkke 535
6200 Aabenraa
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Vi er rigtig glade for at Aabenraa Kommune er gået aktivtog positivt ind for en jollehavn ved Loddenhøj.
Placeringen ved Møllebækkens udløb er den rigtige placering.
Der er tidligere blevet oplyst, at Kystdirektoratet ikke vil give tilladelse til en placering nedenfor Feriekolonien
{placering 2) så denne placering må anses for at være død.
En placering ved Barsø Landing vil på ingen måde være ligeså interessant for sommerhusejerne ved Loddenhøj eller
være attraktiv for Loddenhøj.
Det er heller ikke denne placering Loddenhøl Jollelaug (læs os) går ind for. Det vil være en helt ny situation og skal
tages op med alle medlemmer.
Der er rigtig mange der går ind for en jollehavn ved Loddenhøj strand og den vil være med til at forskønne området,
trække flere turister til og
dermed også bedre muligheder for campingpladsen.
Med venlig hilsen
Kirsten og Kurt Larsen
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Hej med Jer.
Hermed vedhæftet mit synspunkt vedr. placering af jollehavn
Vedhæftet fil

Med venlig hilsen
Søren Sloth
Stadion Alle 4
6500 Vojens
20 46 84 25
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Til Aabenraa Kommune.

Vojens den 2. oktober 2018
Vedr.: Placering af Jollehavn.
Idéen med en jollehavn er super god og burde have lavet forlængst.
Området ved bækkens udløb ser pt forfærdelig ud både på vand og i vandet.

Placeringen af jollehavnen skal ubetinget være placering 1. Der kan alligevel
ikke bades på denne placering i dag og med jollehavnen får vi en ny strand
langs den sydvendte mole. Super

Placering 2 og 3 er helt og aldeles uinteressant. Hvis ikke havde jollerne nok været
forankret der i dag.

Havnens størrelse bør være til minimum 50 joller, så vi er fri for at der fortøjres
joller i vandet, og at stranden er overfyldt med både på land.
Projektet er et kæmpe løft og et kæmpe aktiv for hele Aabenraa Kommune.

Med venlig hilsen
Søren Sloth
Stadion Alle 4
6500 Vojens
20 46 84 25
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Til Aabenraa Kommune
Vedhæftet høringssvar til
Indkaldelse af ideer og forslag til:
Loddenhøj/ Barsø Landing - placering af jollehavn
Med venlig hilsen
Peter Kongsted Misander og Marianne Kongsted Cordes
Lønholt 113
6200 Aabenraa
Tif 26818886
kongsted@fdf.dk
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Til Aabenraa Kommune

Konstruktive forslag og ideer til udarbejdelse af Lokalplan for området omkring Loddenhøj Strand og
Barsø Landing.
Tak for invitationen til høring omkring udarbejdelse af lokalplan fordet skønne område ved Loddenhøj
Strand. Det er dejligt at Aabenraa Kommune har afsat midler til at udvikle området.
Spørgsmål 1-3
Vi mener ikke at der skal være en jollehavn ved Loddenhøj Strand - hverken i den ene eller anden ende.
Det vil gøre evig skade på naturen med det unikke og næsten uberørte stykke strand, der er ekstremt
børnevenligt på grund af den lave vandstand rigtig langt ud.
En jollehavn kræver udover en vis vanddybde også plads til at lægge både op for vinteren, materielplads og
parkeringsforhold, som slet ikke kan rummes ved Loddenhøj uden at gøre køb på stranden med de unikke
campingpladser for naturelskere helt tæt på. Uanset hvor jollehavnen placeres vil den medføre et inferno
af støj fra snorenes smeld på masterne, der overdøver de mange forskellige fuglestemmer, der findes her.
Vi nyder roen på Loddenhøj. I vores grundejerforening har vi strikse regler for græsslåning og anden
motoriseret haveaktivitet, som respekteres. En varm sommerdag høres lyden af glade stemmer fra
stranden blandet med en enkelt motor ude på vandet i ny og næ. Vi frygter at en joltehavn ved Loddenhøj
vil medføre øget bådmotorstøj fra speedbåde og andre larmende joller.
Barsø Landing har allerede en færgehavn og en fortøjningsbro til venstre for færgelejet på forholdsvis dybt
vand til fortøjning af joller. Denne bro kunne måske udbygges og vil sikkert kunne dække behovet for joller i
området.
Efter vores bedste skøn ud fra hvor mange både, der ligger for svaj i området om sommeren er der et reelt
behov for omkring 10 jollepladser for småbåde. Men det er jo ikke engang sikkert at disse joller ønsker at
være med i foreningen "Loddenhøj Jollelaug". Ved Barsø Landing er der allerede en egnet parkeringsplads.
Måske vil det ved Barsø Landing være muligt for jollelauget at købe et areal af kommunen til at bygge et
klubhus/materialeskur - uden at det generer ret meget.
Vi mener ikke at den million, der er bevilliget til området skal bruges på jollelaugets ønskede broer,
bygninger og faciliteter, hverken til vands eller til lands. Det er et privat laug, og må være selvfinansierende.
Spørgsmål 4-5
Det er vigtigt at sikre naturværdierne og dejligt at dette spørgsmål er med i høringen. Åen, klinten og
stranden ved Loddenhøj skal nænsomt plejes. Åens delta er et eldorado for familier med børn, der leger og
bygger i sandet. Måske er der brug for lidt kystsikring i forhold til klinten. Det må eksperter vurdere med
passende interval.
Stranden er virkelig lækker og helt naturlig. Derfor er der også mange mennesker, der finder vej til denne
lille perle på gode sommerdage. De få bådtrailere og små joller, der er trukket op på stranden, generer ikke
nogen. Det er en del af strandlivet. Et stativ til diverse småting så som surfbrætter, kajakker og
optimistjoller kunne måske opstilles. To hjulspor med gummibelægning udgør en rampe til nedkørsel i
vandet. En bedre rampe for disse småbåde ville nok være fint.
Et par mål til beachvolley og andre boldspil på stranden samt en udvidelse af den eksisterende legeplads i
naturmateriale kunne være en fin anvendelse for noget af den bevilgede million.
Der er en rampe ud for kiosken til handicappede i kørestol eller med rollator. Måske kunne der også
etableres et gelænder langs badebroen, så man har noget at holde i, når man går ud i vandet.
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Trafik og parkeringsforhold kunne godt optimeres. Vejen er anlagt foran campingvognene langs stranden.
Bilerne parkerer på græsset langs stranden. Vi foreslår en omlægning af vejen, så den føres bag om
campingarealet og en parkeringsplads i svinget ud for feriekolonien, så græsset langs stranden så vidt
muligt friholdes for biler. Vi ved ikke om denne idé er mulig, men håber I vil tage den med i jeres
betragtninger.
Stor hilsen
Peter Kongsted Misander og Marianne Kongsted Cordes
Lønholt 113
6200 Aabenraa
TIf. 26818886
Kongsted Ofdf.dk
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Til: Byplanarkitekt, Kim Lyster Hansen, Kultur, Plan 8i Fritid
I henhold til Indkaldelse af ideer og forslag til placering af jollehavn har jeg følgende kommentarer:
Generelt er jeg tilhænger af fornyelse af området omkring stranden ved Loddenhøj. Stedets campingforpagter har
gennem de senere år med stor succes gjort strandområdet mere attraktiv for specielt badegæster og campister.
Det er dejligt, aten gruppe med interesse for fritidsbåde, har taget initiativ til at få etableret ordnede forhold for
bådejere, der holder til ved Loddenhøj.
Nuværende er til stor gene for badegæsterne, som risikerer/får skrammer ved kontakt med forankringsblokke, der
ligger i/på strandbunden.
Bådene ligger bl.a. placeret syd/højre for "Placering 1" til gene for badegæster. Har flere gange set utilsigtede/farlige
situationer. {Falckkasse og plastre er nødvendigt, når man færdes i vandet).
For mig og min familie, som er sommerhusejere, vil det være helt naturligt, at jollehavnen placeres ved "Placering

1".
De visualiseringer, som vi har set på jollehavnens hjemmeside, falder fint ind i miljøet ved Loddenhøj.
Ved denne placering kan både samles, så de ikke generer badegæster.
Det vil give hele Loddenhøj et tiltrængt løft og gøre Loddenhøj mere attraktiv for gæster, campister, lejere og ejere
af sommerhuse ved at have denne facilitet.
Det alternative forslag ved Barsø vil give Landing en lang køretur for Loddenhøjs campister, lejere, ejere da de skal
via Barsmark/Løjt Kirkeby til Barsø Landing og retur igen.
"Placering 1" er en placering, hvor ganske få bader, da det er meget fladt/lavt vand.
Kørsel/trafik i forbindelse med nuværende slæbested vil mindskes, idet jollehavnens både kun skal i til foråret og op
til efteråret.
Der er rigtig mange, der efter visualiseringen, ser frem til denne løsning/placering, men også en gruppe, der
fastholder, at "sådan har det altid været og sådan skal det forblive".
Jeg håber at lokalplanen vil komme til at indeholde "Placering 1". Hvis dette er tilfældet, er jeg helt sikkert blive en
kommende bådejer ved Loddenhøj Jollehavn.

Med venlig hilsen
Carsten Tondering
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Øster Hessel 16, Løjt Kirkeby / Lønholt 54B, Loddenhøj
Mail: carsten@tondering.com
Mobil: 5158 1672
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Til Aabenraa Kommune
Vedhæftet høringssvar til
Indkaldelse af ideer og forslag til:
Loddenhøj/ Barsø Landing - placering afjollehavn
Med venlig hilsen
Inger Kongsted Olsen
kongsted.olsen@gmail.com
tlf51237551
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Til Aabenraa Kommune
Dlan@aabenraa.dk

Loddenhøj, 27. september 2018
Angående høring omkring lokalplan for Loddenhøj /Barsø Landing
Kritisabelt udgangspunkt for undersøgelse
Rækkefølgen af spørgsmålene i undersøgelsen vedrørende ny lokalplan for området ved
Loddenhøj, viser en klar favorisering af'Loddenhøj Jollelaug's ønsker.
Det gør den ved at starte med at bede om en stillingtagen til hvor jollehavnen skal placeres i
stedet for først at spørge, om der overhovedet skal være en jollehavn ved Loddenhøj strand.
Det er ikke rimeligt, at jollelaugets ønsker prioriteres allerede ved opstillingen af spørgsmålene til
undersøgelsen. Det giver en mistanke om, at høringen nærmest betragtes som en formalitet, der
må overstås, før man kan gå i gang med at lave den ønskede jollehavn.
I stedet bør udgangspunktet tages i den massive protest, der har været og stadig er fra lokale, som
bl.a. er udtrykt gennem opslaget 'Nej tak til jollehavn' på diverse postkasser i området.
Rækkefølgen for drøftelsen bør vendes om, så der begyndes med spørgsmål nummer 4 om sikring
af naturværdierne. Det er jo det spørgsmål, der har ført til de mange protester mod den nu
forkastede plan.
Dernæst kommer så spørgsmål nummer 5, der handler om ønsker og visioner for udviklingen af
området, hvis naturstranden skal have en chance i fremtiden.
Spørgsmål nummer 1 bliver altså: 'Hvordan kan naturværdierne sikres'?
Spørgsmålet er grundigt behandlet i den pressemeddelelse, som foreningen 'Bevar Loddenhøj
Strand' har udarbejdet. Heri fremhæves især strandens helt unikke naturværdi, og den betydning
den har for rigtig mange personer og grupper ikke mindst for små børn og deres forældre og
bedsteforældre, men i det hele taget for naturelskere, der henter inspiration i et strandmiljø, hvor
man kan blive opladet og 'stresse af. Denne værdi bevares bedst ved at lade naturen få lidt ro og
nænsom pleje, så klinten fx ikke vaskes væk.
Det næste spørgsmål bliver nu:
Hvordan ønskes strandområdet udformet, hvis der ikke etableres en jollehavn,
og hvad skal det indeholde af aktiviteter og faciliteter.
De to eksisterende broer bør bevares.
Den, der ligger nærmest åen, er nyttig for ejere af mindre både (de helt almindelige småjoller).
Den kan tjene som en form for base for dem. Herfra kan foretages hyggeligt fritidsfiskeri samt
sejlads med fx kajakker og optimistjoller.
Den anden bro er altid fyldt med badende eller krabbefiskende børn, og den lille platform, som
man kan svømme ud til er en gevinst.
Stranden, som den er nu, er totalt børnevenlig og åen giver uanede muligheder for leg. Det øger
børnenes kendskab til og smag for naturens mange oplevelsesmuligheder, når naturvejlederen
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kommer forbi og fisker krabber og andet godt i havet og fortæller om det hele for alle, der er på
stranden om sommeren. Det kunne evt. udbygges.
Engang havde man med nogen succes udlejning afvandcykler fra kiosken.
Legepladsaktiviteterne vippe og gynge vil fortsat være populære hos de yngste.
Den million, som kommunen har stillet i udsigt til bådehavn, som kun gavner ejerne af de store
joller, kunne evt. investeres i en mindre omlægning af vejen ved stranden, så den kommer til at gå
bag om kiosken. Det ville betyde, at børnene frit kunne løbe op og få deres is i kiosken uden fare
for biler. Kombineret med en mindre P plads bag kiosken kunne strandområdet aflastes for
parkerede biler.
Med eller uden denne sidste idé, vil området opfylde vigtige krav til de behov, der vil være i et
fremtidigt samfund.
Ejerne af større både end dem, der ligger på stranden, som kræver en ordinær havn, må finde .
steder, hvor skaden på naturværdier er mindre end på stranden ved Loddenhøj. Det kunne være
allerede eksisterende bådepladser i andre havne eller måske være ved Barsø Landing, hvor der i
forvejen er en havn for færgen til Barsø.
Med venlig hilsen
Inger Kongsted Olsen
Konasted.olsen(S)amail.com
Beboer på Lønholt 113 gennem 44 år.
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Hermed fremsender jeg mine ideer og forslag til lokalplanarbejdet.
INDLEDNING
Aktive beboer i området ønsker at etablere en ny Jollehavn på Aabenraa Kommunes kønneste og bedste
naturstrand.Se nednstånde bilag "loddenhøj".De begrunder det med at de har
brug for en sikker havn til deres joller på og så mener de at området trænger til det løft og en bedre og
hurtigere måde at få redningsfartøjer I vandet på.
Rundt på kysten på Løjt Land fra Dybvighoved ved Kalvø og til Nyhavn ved Aabenraa klarer jollefolket sig
udmærket med bådebroer.Disse kan udføres i forskellige
standarder og repareres efter behov.Jeg er selv medlem af Dyvighoved Jollelaug og hen viser til
nedenstående bilag.
Ved Loddenhøj kunne der også laves en forsvarlig bro efter disse principper.Herved sikrede man de
nuværende strømningsforhold bibeholdt og udsigten og naturstranden
bevaret.DET VI ER SÅ MANGE DER HOLDER AF!
Det er ikke rimeligt at de mange skal ødelægge denne naturstrand unødvendigt for de få med en voldsom
jollehavn-og da slet ikke når de ifølge deres egne Vedtægter ikke vil tage det fulde ansvar
Jeg henviser til de sidste 2 sider i bilaget "Loddenhøj" :Under Hæftelse pkt 4.1 og 4.2 "Foreningen hæfter
kun for sine forpligtelser med sin hvertidige formue"
Hvem hæfter hvis formuen er væk og den værste orkan ruller over landet og ødelægger anlæggetPMen
det er princippet i det-at man bare med en linje kan fraskrive sig ansvaret for sit eget byggeri.
Var det ikke rimeligt at få det spørgsmål afklaret inden inden i starter på lokalplanarbejdet-vil Kommunen
måske holde for-hvis det brænder på?
BESVARELSE AF HOVEDSPØRGSMÅL
1. Mener ikke der behov for jollehavn men hvis det alligevel skulle ende med det bør den ligge ved Barsø
Landing.
Her bryder man ikke så meget Ind i naturen og havnen vil også være mere beskyttet af de nuværende
anlæg.
Der er kort afstand fra Loddenhøj og en cykeltur kan passe godt ind i Kommunes Sundhedsprogram.
Også stort areal til diverse oplag.
2. Ca 50 både-men nok nødvendigt at høre det nuværende jollelaug om hvor mange der så vil være med!
3. Ved Barsø Landing kunne man give lov til små kutre og kabinebåde samt joller.Måske også tænke på
windsurferfolket
4. Naturværdier på Loddenhøj bevares ved kun at anlægge et godt broanlæg her samt en rampe ved
Placering 2.-jfr det fremsendte bilag.
1
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Rampe ved 2. betyder også at man friholder strandområdet for biler.
5.Så bør de stridende parter,repræsentanter for strand og camping sætte sig sammen til et
dialogmøde.Men gøgl har vi ikke brug for på stranden.
BILAG:
Loddenhøj: w\A/w.pbase.com/kvsdk/loddenhøi
Dybvighoved:www. pbase.com/kvsdk/dybvig
Ønsker gerne bekræftet at materialet er modtaget.
MVH
Kaj Verner Sørensen
Mosevej 4-LøJt
6200 Aabenraa
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Ideer og forslag til Jollehavn på Løjtland
Pkt 1.
Hvis der skal laves jollehvn , skal den ligge ved Barsølanding. Her forefindes blandt andet næsten alle faciliteter som
kræves til dette formål, stor P plads område, toiletbygning, beskyttet havneområde ved færgelejet.
Pkt 2.
Størrelsen på havnen bør afhænge af tilslutning før der anlægges bådebroer.
Pkt 3.
Der skal være plads til små fiskebåde (kegnæs jolle og lignende) max 10 -15 fod
Pkt. 4.
Naturværdierne sikres ved at der ved Loddenhøj ikke udbygges med en Jollehavn. Stranden og sandrevlerne ude i
vandet skal forblive som det er. Se rapporten som DHI fik udarbejdet for Loddenhøj Naturstranden tilhængere.
Pkt 5.
Der kan i den sydlige del udbygges med lidt mere P plads og isætningsrampe til småbåde.
Har de sidste sæsoner spurgt tyske turister hvad de synes om en Jollehavn tæt ved bækudløbet og de kan ikke
forstå hvorfor kommunen absolut vil placere en jollehavn ved Loddenhøj. Turisterne kommer for at nyde stranden
og det fine badevand.
Flertallet af campisterne ønsker ingen Jollehavn.
Ud over mit bidrag følger jeg Foreningen "Loddenhøj Bevar NatrurStrandens" bidrag.
Mvh.
Peter Burba
Barsmark Bygade 111
Sendt fra min iPad

Sendt fra min iPad
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Hermed mit svar på:
Indkaldelse af ideer og forslag til: Loddenhøj/ Barsø Landing - placering af jollehavn
Hilsen
Gunda Warming-Jensen
Barsmark Bygade 178
6200 Aabenraa

1
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Til Aabenraa Kommune

Svar på hovedspørgsmål fra "Indkaldelse af ideer og forslag til: Loddenhøj/Barsø Landing placering af jollehavn.
1. Jeg mener at placering 1 eller 2 er klart at foretrække fremfor 3.
Området omkring Loddenhøj trænger til et løft, og en jollehavn vil passe helt perfekt i miljøet,
hvor der i forvejen er mange sommerhuse og en campingplads. Der er rigtig mange brugere
af Loddenhøj, og jeg mener at timingen er helt perfekt til en jollehavn.
I sommers var der mange både, der kom udefra og lagde til ved badebroen og ikke ved jolle

broen. Det er som om der mangler et sted, hvor de både kan ligge til.
Om placeringen skal hedde 1 eller 2 har jeg ikke den store holdning til - bare placeringen
bliver Loddenhøj.
2. Jeg mener at den størrelse, som Loddenhøj Jollelaug har foreslået i det materiale de har
udarbejdet er meget passende. Den vil passe flot ind i området.
3. Her henviser jeg også til det materiale som Loddenhøj Jollelaug har udarbejdet.
4. Mølleåens udløb er det vigtigste at tage hensyn til, og her stoler jeg fuldt på de undersø
gelser og forarbejder der laves. Her tages der hensyn til mølleåens udløb, så det bevares.
I det materiale som Jollelauget har udarbejdet mener jeg ikke at kunne se, at naturværdier
går tabt, da der etableres en "strandstrækning” på sydsiden af jollehavnen, som erstatning.
Som daglig bruger af hele området ved Loddenhøj er jeg heller ikke så nervøs for en udvi
delse til en jollehavn. Vi har stadig så meget fin natur, at nogle ekstra meter til en jollehavn
ikke vil være en katastrofe. Tænk på alt det liv og miljø vi vil kunne få ud af en jollehavn.
5. Slæbestedet skal forskønnes og forbedres. Området ved jollebroen er ikke pænt lige nu,
hvor der ligger joller spredt på stranden og står diverse bådtrailere rundt omkring. Selve jol
lebroen virker også nedslidt og forsømt.
Det virker ikke indbydende i den ende af stranden, og vi går faktisk sjældent derhen.
Vores børn bruger helst badebroen ved campingpladsen og de 2 legeredskaber der er. Må
ske kunne der gøres mere for børnenes leg ved stranden. Der er trods alt også mange dage,
hvor vejret ikke lige er til at bade :-)
Kunne man lave en "hundeafdeling” på stranden? Mange udenlandske turister har hunde
med, og er ikke klar over reglerne i DK omkring hunde i vandet i højsæson ved blå flag. Det
kan måske skiltes tydeligere.

Min familie og jeg er bosat i Barsmark og har sommerhus i Loddenhøj (Søkær 2), så vi er
meget flittige brugere af området. Det har været fantastisk at opleve det liv der har været ved
stranden denne sommer med det gode vejr.
Området hvor jollerne ligger til lige nu er dog ikke særlig pænt. Det skæmmer området. Der
for mener jeg, at en jollehavn og en fornyelse af området vil være den helt perfekte løsning
for Loddenhøj. En jollehavn vil også give større omsætning til kiosken, der virker til at kæmpe
for overlevelse.
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Jeg håber at området også fremover udvikles, så vi fortsat kan tiltrække turister. Se bare om
rådet omkring Sandskær Camping - der fungerer det meget fint med jollehavn. Det har ikke
ødelagt naturen, som nogle påstår det vil komme til at gøre for Loddenhøj.
Jeg mener at nej-gruppen blæser deres modstand op i voldsomme proportioner. Os der me
ner at jollehavnen er en god idé ses ikke så tydeligt - måske fordi vi ikke råber så højt...og
fordi vi ikke plastrer alt til med klistermærker.
Jeg vil lige tilføje, at jeg selv var ret kritisk dengang kommunen valgte at lave en skøj
te/aktivitetsbane i Genforeningshaven. Tænk at tage et stykke smuk natur og lave om til as
falt. Men nu vil jeg bare sig at det er noget af det bedste der er blevet lavet i Aabenraa i de
senere år! Vi kan sagtens ofre nogle kvadratmeter natur/græs/strand og så til gengæld få et
rum, der er til glæde og gavn for mange brugere. Det er udvikling, der tilgodeser alle.
Jeg håber på, at vi får jollehavnen til Loddenhøj!
Hilsen
Gunda Warming-Jensen
Barsmark Bygade 178
6200 Aabenraa
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Placering af eventuel jollehavn Loddenhøj - Barsø landing

1. Ved Loddenhøj Placering l(en placering ved Barsø landing ville forringe Loddenhøjs ferieområde.
2. Plads til ca 50 enheder
S.Fortrinsvis joller med et par gæstepladser
4. Ved kun at forandre hvor ikke andet er muligt
5. Bedre toiletforhold og eventuelt en større legeplads
.Hans Dall Kløften 29 Loddenhøj 6200 Aabenraa Har investeret i en bådplads

1
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Jollehavn Loddenhøj
Jollelaugets ansøgning september2018-2.pdf
Journaliseret på 18/7817 - Lokalplan for rekreativt område ved Loddenhøj Strand;
Løjt

Direktør Stig Werner Isaksen og byplanarkitekt Kim Lyster Hansen
Hermed Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStrandens brev af 2.10.2018 med kommentarer til Loddenhøj Jollelaugs
ansøgning af 22. april 2018 om udarbejdelse af lokalplan vedr. etablering af Loddenhøj Jollehavn.
På foreningens vegne:
Med venlig hilsen
Birte Schultz
Frydendal 11 G I. nr. 52
6200 Aabenraa
Mobl: 30 57 40 55
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2. oktober 2018

Pr. moil til: klh@aabenraa.dk
Aabenraa kommune
Skelbcekvej 2
6200 Aabenraa
Att: Direktør Stig Werner Isaksen og bvplanarkitekt Kim Lyster Hansen

Kommentar til Loddenhøj Jollelauas ansøgning af 22. april 2018 om udarbejdelse
gf lokalplan vedr. etablering af Loddenhøi Jollehavn.

Vi har som en gruppe af brugere m.m. den 22.8.2016 påberåbt os hævd på den
nordlige badebro ved Loddenhøj Strand. Det er sket til Kystdirektoratet og til
Aabenraa kommune.
I vores skrivelse til kommunen fremhæver vi bl.a. at den samtykkeerklæring, der er
underskrevet af et bestyrelsesmedlem i Jollelauget, ikke er gældende, idet han
ikke har nogen bemyndigelse til at underskrive på vegne af alle brugere af broen.
Vi argumenterede for hvorfor det er vores bro og hvorfor vi kan gøre krav
gældende og at vi har hævd til broen.
Den henvendelse har betydet af Jollelauget ikke på noget tidspunkt har undladt
at anfægte vores krav.
Bl.a. over for Kystdirektoratet, hvor vi så fik vores advokat Peter Dahl koblet på den
opgave. Sammen med ham tilbageviste vi alle deres påstande og samtidig gav vi
udtryk for, at Jolellaugets kritik generelt byggede på et forkert grundlag.
Kystdirektoratet har i forbindelse med deres stillingtagen til Jollelaugets ansøgning
tidligere formuleret og senere fastholdt, at forholdet vedr. hævd skal være afklaret
før de igen vil se på ansøgningen.

1 forbindelse med aktindsigt har vi fået kopi af skrivelse af 28.9.2016 fra Land Syd
Landinspektører, jeg refererer fra denne skrivelse:
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"På given foranledning oplyses hermed generelt, at søterritoriet ikke er underlagt nogen ejendomsret.
Derfor kan der heller ikke vindes hævd over søterritoriet eller af placering af et anlæg på søterritoriet.
Kystdirektoratet oplyser videre, at alle har ret til at benytte søterritoriet samt, at etablere broer, anlæg,
konstruktioner mv. efter forudgående tilladelse. Det skal bemærkes, at for at opnå en tilladelse til
etablering af et anlæg, er det ikke en forudsætning at ansøger ejer en kystgrund. Samtidig har man som
kystgrundejer heller ikke en formfor førsteret til at opnå en tilladelse.
Det har altid været praksis i henhold til Statens højhedsret over søterritoriet, at anlæg, der etableres på
søterritoriet, skal have en forudgående tilladelse. Højhedsretten over søterritoriet er i dag lovhjemlet i
kystbeskyttelseslovens §16a. Undtagelsen til dette var, at der mellem den 9. januar 1959 og frem til den
6. marts 1975 uden tilladelse kunne etablere en badebro, når broen udelukkende blev benyttet af ejeren
selv, vanddybden ved broen ikke var større end 1,5 meter og brokonstruktionen var en åben pælebro.
Hvis en bro er etableret før 1975, må den derfor betragtes som lovlig, selvom der ikke foreligger en fysisk
tilladelse til broen. Det er dog samtidig fast praksis for, at såfremt broen ikke kontinuerligt opsættes
hvert år, så mister retten til at genopsætte broen og der skal på ny søges om tilladelse til etableringen."

Side 4 og 5 i Jollelaugets ansøgning af 22. april 2018 vil vi ikke gå ind i en yderligere
konnmentering af, blot fortsat fastholde vores hævdret, idet vi har opfyldt
betingelserne herfor.
Vi må igen fastholde at deres +antagelser/kritik sker på et forkert og usagligt
grundlag.
Såfremt der ønskes yderligere dokumentation i form af luftfotos m.m. som viser
broens eksistens fra før 1975 har vi sådanne.
Foreligger i øvrigt på kommunens hjemmeside under luftfotos.
Vær dog opmærksom på, hvornår billederne er taget, idet broen tages ned
omkring september/oktober og sættes op i påsken.

Med venlig hilsen

På vegne af brugere af badebroen

Birte Schultz

Sommerhusejere og fosfliggere, der hor benyttet og været med til drift og vedligehold af broen
over 30 år og nogle af medinitiativtagerne fil at kræve hævd på badebroen:
Peter Storm, Ulf Matzen, Frank tvan Møller, Ib Schmidt, Anders Skøtt, Bjarne Tiede, Jytte Fynsk, Carl
Schultz, Christa Bach-Andersen, Henry Bekke, Tue Lunde Schultz (Tage Lunde Christensen), Tove Friis,
Erik Krag, Peter Burba, Johan Vilken Nissen, Bent Brodersen
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dortekalleschultz@gmail.com; Christa Bach-Andersen; bekke.lojt@gmail.com;
tue_schultz@yahoo.dk; tovefriis@mail.dk; ek@ekrag.dk; nissen@nissenaab.dk;
bbnissum@gmail.com; ulf.matzen@me.com
Hævd på badebro Loddenhøj Strand
Hævd sagen kommentar til Jollelaugsets ansøgning af 22.4.2018.pdf
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Direktør Stig Werner Isaksen og byplanarkitekt Kim Lyster Hansen
Hermed Brugerne af Loddenhøjs nordlige bro's kommentarer af 2.10.2018 til Loddenhøj Jollelaugs ansøgning af 22.
april 2018 om udarbejdelse af lokalplan vedr. etablering af Loddenhøj Jollehavn.
På vegne af brugerne

Med venlig hilsen
Birte Schultz
Frydendal 11G I. nr. 52
6200 Aabenraa
Mobl:30 57 40 55
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Foreningen Loddenhøj BevarNaturStranden
2.10.2018
Pr. E-mail
Aabenraa kommune
Skelbcekve] 2
6200 Aabenraa
Att.: Direktør Stig Werner Isaksen og bvplanarkitekt Kim Lyster Hansen

Kommentarer til Loddenhøj Jollelaugs ansøgning af 22. april 2018 om udarbejdelse
af lokalplan vedr. etablering af Loddenhøj Jollehavn.
Via aktindsigt er vi blevet bekendt med Loddenhøj Jollelaugs ansøgning og har
med interesse læst den.
Gennemlæsning giver desværre anledning til at vi må reagere med modsvar.
Nedenfor vil vi for udvalgte afsnit kommentere ansøgningen, idet teksten/dele af
afsnit, der kommenteres fremhæves med blå skrift:

Havnen etableres som et naturligt element i naturen og er diskret frem for
pragende.
Vores modsvar:
Jollelauget har udarbejdet en visualiseringer, der er udarbejdet fra udsigtspunkter,
hvor havnen virkelige visuelle betydning for området holdes skjult. Visualiseringen
fra Barsbækken (nord for havnen) giver et forkert billede, idet hele landdelen af
projektet er udeladt fra visualiseringen.

Med en havn ved Loddenhøj, bestående af 50 meter lange stenmoder såvel
vinkelret på som parrallet med stranden, vil både badestranden syd for kysten og
nord for Barsbækken blive ødelagt på grund af ændrede strøm- og bølgeforhold. I
øjeblikket er der erosion af kysten nord for Barsbækken, men den vil blive meget
værre med en stenmolehavn.
Ved Barsø Landing er kysten nordvest for færgelejet allerede en fuldt udviklet
erosionskyst udelukkende med sten, der er simpelthen intet sand, før man kommer
hen til Sandskær.

1
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Havnen dybde vil være så begrænset at større motorbåde ikke kan benytte
havnen.
Vores modsvar:
Haven vil få en dybde fra 1,5 meter til 2 meter i havnens udmunding. Store
motorbåde har typisk en dybdegang på mellem 0,8-1 meter. Det er således
faktuelt forkert, når jollelauget påstår, at havnen ikke kan benyttes af store
motorbåde. Papirer udarbejdet af jollelauget viser også at 10 pladser reserveres til
både på op til 26 fod (8+ meter). Der indrettes desuden pladser på 3 x 10 meter i
havnen. Både på over 8 meter, der kræver fortøjningspladser på 3x10 meter, kan
ikke med nogen som helst rimelighed betegnes som andet end store motorbåde.
Der bliver tale om en "Jollehavn for alle”, idet der betales et indskud på mellem
og 10.000 kr. og årlig pælepenge på mellem 1.250 kr. og 1.750 kr.

6

Vores modsvar:
I sommeren 2017 og 2018 har området været brugt af mellem 15 og 25 jolleejere,
hvoraf 10-15 er campister og 5-10 er sommerhusejere og beboere fra Løjt. Vores
undersøgelse har vist, at Va- dele at disse ikke har til hensigt, at ville betale for en
ydelse de hidtil har haft gratis.
Jolleejere, der i dag benytter området betaler ikke noget for at have deres båd
liggende tor svaj, på stranden eller ved træbroen.

Jollehavnen skal kunne være et aktiv for både beboere i området og for brugere
af Loddenhøj, og den skal være tilgængelig for alle på de vilkår, som Loddenhøj
Jollelaug fastsætter, og Jollehavnen skal indgå som en social enhed i nærmiljøet.
Vores modsvar:
Med den modstand, der generelt er mod etablering af en Jollehavn ved
Loddenhøj og det totale frafald af jollehavnsmedlemmer fra Campingpladsen (2
tilhængere tilbage) er det næppe sandsynligt, at Jollehavnen kommer til at indgå
som social enhed for de nuværende brugere af Loddenhøj Strand. Bemærk
modstanden fra fastliggere ved campingpladsen i forbindelse med høringssvar til
lokalplanen. Vores senest undersøgelse fra august 2018 blandt fastliggerne har vist,
at Ya af fasfliggerne var imod en jollehavn. To var for og resten var neutrale (ved
ikke).
Der er i dag et flot og godt socialt samvær mellem langt de fleste af
sommerhusområdets ejere og campingpladsens campister. Kun meget få
sommerhusejere fra Lønholt er ikke en del af det.
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Jollehavnen vil fremme nærmiljøet, styrke det sociale samvær og sikre en bedre
og langt mere sikker anvendelse af Qord og hav.
Vores modsvar:
Med den store modstand vi kan dokumentere, der er imod en jollehavn blandt
ikke mindst sommerhusejerne og fastliggerne på campingpladsen ved Loddenhøj
mener vi ikke, at en jollehavn vil "styrke det sociale samvær".
En jollehavn vil bidrage med flere både, herunder motorbåde I vandet og det vil
næppe sikre en mere sikker anvendelse af fjord og hav.

Det eksisterende slæbested er uanvendeligt, bl.a. fordi det hele tiden sander til.
Vores modsvar:
Def er interessant, at jollelauget i sin ansøgning anfører, at der sker tilsanding ved
Loddenhøj. I det driftsbudget de afleverede til kommunen i 2016 fandt de det ikke
nødvendigt at budgettere med løbende udgifter til oprensning af havnen. Det på
trods af, at både vores rapport fra Dansk Hydraulisk Institut (DHI), og deres egen
rapport udarbejdet af NIRAS konkluderede, af der må påregnes årlige udgifter til
oprensning af havnen. Det er useriøst, at en så stor udgiftspost fuldstændigt
ignoreres i jolletaugets driftsbudget.

Mulighed for flere fritidsaktiviteter knyttet til vandet med bedre
udlejningsmuligheder for sommerhusejere og en formodning for en øget værdi af
sommerhuse.
Vores modsvar:
Udlejning - forøgelse af indtjening og øget værdi af sommerhuse - må ikke være
vigtigere end at bevare en fantastisk badestrand og natur, der er en fredning
værdig.
Det er netop det fredelige og rolige og uspolerede der gør Loddenhøj Sfrand til
det vidunderlige sted, det er. Det må vi værne om. Naturen og oplevelserne er
det, der efterspørges. Og der er fin plads fil at fritidsfiskere også kan indtage strand
og kyst i en fantastisk berigende natur. Loddenhøj Strand er et yndet udflugtsmål
og naturstranden tiltrækker mange fra oplandef, der kommer for, at bade og /
eller slappe af såvel, sommer, efterår som vinter.
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Jollelaugets påstand: Forbedret rentabilitet for campingpladsen...
Vores modsvar:
Campingpladsen er mht. fastliggerpladser fuldt udnyttet, og de ca. 10 "løsligger
pladser’’, har været næsten 100% belagt i 2018.
Påstanden om, at en jollehavn skulle forbedre rentabilitet til campingpladsen er
igen et eksempel på manglende analyse og dokumentation på fremsatte
påstande.

Jollelaugets påstand: Der forventes større turistindtægter til Aabenraa kommune.
Vores modsvar:
Der er i ansøgningen ikke refereret til undersøgelser, der skulle underbygge
påstanden om, at der "forventes større turistindtægter”.
Vi mener derimod, at mange af de turister, der kommer for at nyde den
uspolerede natur, vil blive skræmt væk af en jollehavn. Og hvor unik er en
jollehavn, sådan en kan man besigtige mange andre steder, som f.eks. ved
Skarrev, Barsø landing og Sandskær.

Loddenhøj Jollelaugs medlemmer - aktive som passive - bakker op om projektet,
og der er generelt stor opbakning til jollehavnen fra nærområdet, mens
modstanderne er få i antal om end meget lydhøre med deres synspunkter, som for
manges vedkommende bygger på forkerte/fordrejede oplysninger.
Vores modsvar:
Ansøgeren påstår, at modstanderne er få i antal og at deres synspunkter, for
manges vedkommende bygger på forkerte/fordrejede oplysninger. Påstanden i
ansøgningen fortæller noget om den manglende indsigt i meningsdannelsen i
området.
y4-delen af fastliggerne er imod en jollehavn, mange sommerhusejere i området
der opsatte "Jollehavn - Nej tak"- skilte og foreningen Loddenhøj Bevar Natur
Standen tæller langt over 130 medlemmer og nye kommer fortsat til.
Vi ved, at der sjældent har været nogen mere omfattende indsigelse mod en
Lokalplan end tilfældet var med lokalplan 85 med tillæg 51.
Påstanden om, at der er få modstandere og en generel stor opbakning fra
nærområdet til jollehavnen, er beviseligt ukorrekt.
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Alle bådpladser er solgt - og der er en venteliste
Vores modsvar:
Vi opfordrer kommunen til, at rekvirere en liste over solgte pladser samt indsigt i
hvor mange der har betalt det af Jollelauget krævede indskud.

Lokalplanprocessen, hvor vi modstandere af jollehavnen gav et fortegnet billede
af jollehaven og dens fremtræden bl.a. ved at henvise til meterhøje betonmoler og
kote højder, som skulle hindre udsyn til vand etc.
Vores modsvar:
Vi har aldrig påstået at havnen anlægges med betonmoler, men vi fastholder, at
en mole på kote +2 meter vil hindre udsynet fra stranden. Det er absurd at påstå,
at moler på 2 meters højde ikke hindrer udsynet fra stranden, hvilket også
understøttes af at jollelauget endnu ikke har fået udarbejdet en visualisering fra
stranden, men kun fra området bag stranden.

Strandområdet bliver via jollehavnen forbedret, og den del af stranden, som i
årevis har henligget forsømt og med udrangerede både og sejlergrej, vil fremover
fremstå ryddelig og ordentlig. Badestranden ved Loddenhøj mod nord (der hvor
jollehavnen etableres) anvendes I dag ikke som badestrand. Idet den som regel er
tangbelagt, og idet der ikke er nogen reel strand.
Vores modsvar:
Det område, som er påtænkt til jollehavn, indeholder den skønneste sandbund lavvandet og særdeles velegnet til leg i vandet for mindre børn og deres familier.

Strandområdet bliver via jollehavnen forbedret, der anlægges et nyt strandområde
af god kvalitet og der lægges nyt sand på stedet...t,...
Vores modsvar:
Oplysninger omkring nyt strandområde og nyt sand på stedet kræver, at der
indgås aftale om løbende opfyldning af sand op til flere gange om året.
Er det afklaret hvem der skal betale den årlige opfyldning af sand.

Etablering af parkeringsplader for Jollehavnens brugere (biler og bådtrailere).
Henset til at Jollehavnens brugere for hovedpartens vedkommende er lokale
sommerhusejer, så vil en evt. forøgelse af trafikmængden være begrænset og
ikke være forstyrrende for stedet.
5
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Vores modsvar:
Vi mener, at det kun er sommerhusejere ved Lønholt samt fastliggerne på
campingpladsen, som kan benytte havnen uden at forøge frafikmængden forbi
campingpladsen, og der er ikke mange fra Lønholt og campingpladsen som er
medlemmer af jollelauget. Sommerhusejere fra Barsbceklund og de
bagvedliggende sommerhusområder skal stadig forbi campingpladsen, når de
skal hen til havnen, hvis man vælger den nordlige placering. Dette vil også blive
tydeliggjort, når der udarbejdes en miljøvurdering.

Møllebækken påvirkes ikke - molen ligger 18 meter fra bækken, hvis udløb
beskyttes
Vores modsvar:
Vi mener, at jollelaugets påstand ikke stemmer overens med de tegninger
jollelauget har offentliggjort. De 18 meter er på den ene tegning vist til midten af
molen, og det er oplyst, at molen er 10 meter bred ved havbunden.
Kystdirektoratet hari den tidligere korrespondance med'jollelauget krævet, at
jollelauget forpligter sig til at sikre, at ophobef sand og fang ikke spærrer for den
frie passage for fisk ind og ud af Møllebækken.
Vi mener således, af der reelt er et problem mht. om bækkens udløb ikke bliver
påvirket.

Fjernelse af badebro.
Vores modsvar:
Vi er bekendt med, at en kreds af brugere af badebroen mod nord har rejst krav
om hævd over for både Aabenraa kommune og Kystdirektoratet.
Der foreligger dokumentation for, at der er vundet hævd over broen, hvorfor vi
ikke vil knytte anden kommentar hertil end at en eventuel jollehavn ikke kan
placeres, hvor den i ansøgningen er tiltænkt.
Vi i foreningen må dog tage afstand til hele fremstillingen af forløbet omkring
træbroens brugere m.m. Vi kan oplyse, af det er korrekt at Ernst Ramsing er
fastligger på campingpladsen, men alt øvrig information i ansøgningen omkring
Ernst Ramsing er ukorrekt. Han er ikke og har aldrig været den tekniske ansvarlige
og han har aldrig vendt sagen omkring fjernelse af broen med kredsen af de
brugere, der står for den årlige opsætning og nedtagning af broen.
Der har aldrig været tale om at Ernst Ramsing skulle været bemyndiget til hans
dispositioner. Hele kredsen omkring broen er chokeret over den udlægning, der er
tilkendegivet.
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Vi i foreningen nnener det er lidt op od bakke, når vi skal bruge tid på ovenstående
korrektioner. Vi ville hellere have brugt tiden på at komme med ideer og forslag til
Loddenhøj/Barsø Landing - placering af jollehavn.
Det gør vi naturligvis og ser frem fil at vores ideer og forslag vil nyde fremme i den
forestående forvaltningsmcessige og politiske behandling.

Men vi har fortsat store betænkeligheder ved grundlaget for etablering af en
joilehavn, jfr. ovenfor.

PBV

Birte Schultz
Tove Friis
Peter Burba
Ingolf Milther Nilsen
Bente Birch
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Birte Schultz <BirteSchultzDK@outlook.dk>
2. oktober 2018 09:59
Plan Post
Ingolf Milther Nielsen; tovefriis@mail.dk; peterburba4@gmail.com; bentebirck@jubii.dk
Indkaldelse af ideer og forslag til; Loddenhøj/Barsø Landing - placering af jollehavn
scan0012.pdf; scan0006.pdf
Journaliseret på 18/7817 - Lokalplan for rekreativt område ved Loddenhøj Strand;
Løjt

Hermed Foreningen Loddenhøj Bevar NatrurStrandens bidrag.
Hovednotat af d.d. samt bilag (DHI) rapport med kommentarer.
Fremsendes på vegne af bestyrelsen for foreningen.
Må vi få kvittering for modtagelsen.
Med venlig hilsen
Birte Schultz
Frydendal 11 GI. nr. 52
6200 Aabenraa
Mobl:30 57 40 55
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2. oktober 2018

Pr. mail til: klh@aabenraa.dk
Aabenraa kommune
Skelbcekvej 2
6200 Aabenraa
Att: Direktør Stig Werner Isaksen oa bvplanarkitekt Kim Lyster Hansen

Kommentar til Loddenhøi Jollelauas ansøgning af 22. april 2018 om udarbejdelse
gf lokalplan vedr. etablering af Loddenhøi Jollehavn.

Vi har som en gruppe af brugere m.m. den 22.8.2016 påberåbt os hævd på den
nordlige badebro ved Loddenhøj Strand. Det er sket til Kystdirektoratet og til
Aabenraa kommune.
I vores skrivelse ti! kommunen fremhæver vi bl.a. at den samtykkeerklæring, der er
underskrevet af et bestyrelsesmedlem i Jollelauget, ikke er gældende, idet han
ikke har nogen bemyndigelse til at underskrive på vegne af alle brugere af broen.
Vi argumenterede for hvorfor det er vores bro og hvorfor vi kan gøre krav
gældende og at vi har hævd til broen.
Den henvendelse har betydet af Jollelauget ikke på noget tidspunkt har undladt
at anfægte vores krav.
Bl.a. over for Kystdirektoratet, hvor vi så fik vores advokat Peter Dahl koblet på den
opgave. Sammen med ham tilbageviste vi alle deres påstande og samtidig gav vi
udtryk for, at Jolellaugets kritik generelt byggede på et forkert grundlag.
Kystdirektoratet har i forbindelse med deres stillingtagen til Jollelaugets ansøgning
tidligere formuleret og senere fastholdt, at forholdet vedr. hævd skal være afklaret
før de igen vil se på ansøgningen.

I forbindelse med aktindsigt har vi fået kopi af skrivelse af 28.9.2016 fra Land Syd
Landinspektører, jeg refererer fra denne skrivelse:
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"På given foranledning oplyses hermed generelt, at søterritoriet ikke er underlagt nogen ejendomsret
Derfor kan der heller ikke vindes hævd over søterritoriet eller af placering af et anlæg på søterritoriet.
Kystdirektoratet oplyser videre, at alle har ret til at benytte søterritoriet samt, at etablere broer, anlæg,
konstruktioner mv. efter forudgående tilladelse. Det skal bemærkes, at for at opnå en tilladelse til
etablering af et anlæg, er det ikke en forudsætning at ansøger ejer en kystgrund. Samtidig har man som
kystgrundejer heller ikke en form for førsteret til at opnå en tilladelse.
Det har altid været praksis i henhold til Statens højhedsret over søterritoriet, at anlæg, der etableres på
søterritoriet, skal have en forudgående tilladelse. Højhedsretten over søterritoriet er i dag lovhjemlet i
kystbeskyttelseslovens §16a. Undtagelsen til dette var, at der mellem den 9. januar 1959 og frem til den
6. marts 1975 uden tilladelse kunne etablere en badebro, når broen udelukkende blev benyttet af ejeren
selv, vanddybden ved broen ikke var større end 1,5 meter og brokonstruktionen var en åben pælebro.
Hvis en bro er etableret før 1975, må den derfor betragtes som lovlig, selvom der ikke foreligger en fysisk
tilladelse til broen. Det er dog samtidig fast praksis for, at såfremt broen ikke kontinuerligt opsættes
hvert år, så mister retten til at genopsætte broen og der skal på ny søges om tilladelse til etableringen."

Side 4 og 5 i Jolleiaugets ansøgning af 22. april 2018 vil vi ikke gå ind i en yderligere
kommentering af, biof fortsat fastholde vores hævdret, idet vi har opfyldt
betingelserne herfor.
Vi må igen fastholde af deres +antagelser/kritik sker på et forkert og usagligt
grundlag.
Såfremt der ønskes yderligere dokumentation i form af lufffotos m.m. som viser
broens eksistens fra før 1975 har vi sådanne.
Foreligger i øvrigt på kommunens hjemmeside under lufffotos.
Vær dog opmærksom på, hvornår billederne er taget, idef broen tages ned
omkring september/oktober og sættes op i påsken.

Med venlig hilsen

På vegne af brugere af badebroen

Birte Schulfz

Sommerhusejere og fastliggere, der har benyttet og været med til drift og vedligehold af broen
over 30 år og nogle af medinitiativtagerne til at kræve hævd på badebroen:
Peter Storm, Ulf Matzen, Frank Ivan Møller, Ib Schmidt, Anders Skøtt, Bjarne Tlede, Jytte Fynsk, Carl
Schultz, Christa Bach-Andersen, Henry Bekke, Tue Lunde Schultz (Tage Lunde Christensenj, Tove Friis,
Erik Krag, Peter Burba, Johan Vilken Nissen, Bent Brodersen
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Ideer og forslag til LODDEN HØJ/BARSØ LANDING
- placering af joliehavn
Den 2.10.2018
Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStranden
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Baggrund:
Aabenraa kommunes indkaldelse af ideer og forslag, hvor der er flere muligheder
spil for evt. placering af en jollehavn.
>
>
>
>

Placering ved Møilebækken (Barsbækken)
Placering ved Barsø Landing
Placering ved den sydlige del af sfranden, og
En 0 løsning, hvor området bibeholdes som det er med mindre
justeringer for f.eks. jollerne, men uden egentlig jollehavn.

Hovedspørgsmålene, som ønskes besvaret er:
1. Hvor kan en jollehavn i området ved Loddenhøj/Barsø Landing i givet
fald placeres?
2. Hvor stor ska) en jollehavn være?
3. Hyilke typer af både skal jollehavnen i givet fald kunne rumme?
4. Hvordan kan naturværdierne sikres?
5. Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes
strandområdet udformet og hvad skal det indeholde af aktiviteter og
faciliteter.

Før vi besvarer spørgsmål, jfr. ovenfor og beskriver vores ideer og forslag vil vi kort
introducere
Loddenhøj Strand
Loddenhøj Camping
Hvem er strandens brugere
Tilgængelighed, trafikforholdene generelt
Bådebrokapacitet m.m. fra Skarrev til Sønderballe Strand.

Loddenhøj Strand.
Stranden, der er ca. 500 meter lang fra nord ved Møllebækkens/Barsbækkens
udløb fil syd forbi Feriekolonien.
Den fantasiske smukke natur ved Loddenhøj udsættes for forandringer af de
storme der naturligt er hvert år, men fakta er, set over et længere periode, at den
bedste badestrand er fra Barsbækken/Møllebækken hen fil ca. 100 metersyd for
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kiosken. Herefter bliver det stenet på stranden og ud i vandet og er derfor ikke så
velegnet til badegæster.
Området ved bækken og hen til den første bro, den nordligste er karakteriseret
ved lavt vand, ren og god bund samt pænt landområde med god sandstrand.
Yndet sted for badegæster med børn bl.a. godt udsyn til deres leg i vandet og
ved bækkens udløb i havet.
Der er to broer, der fortrinsvis bruges for den nordligstes vedkommende til at
lægge til for joller og fil at børn kan fange krabber.
Den sydligste bro ud for kiosken er en badebro, der fortrinsvis benyttes af
badegæster inkl. handicappede, idet vejen til broen er handicapvenlig.
1 dag ligger der på den nordlige del af stranden (ud for de sidste 4
campingvogne) på græsbevoksningen, mindre både, surfbrætter og trailere, som
en slags langtidsopbevaring for sommerhusejere.
Der er tillige et slæbested, bestående af gummimåtter som går fra græsområdet
ud over sandområdet til vandkanten. Ikke specielt velegnet, men bruges dog med
skiftende held for mindre joller/både, se nedenfor

Loddenhøi camping
Campingpladen råder over 38 pladser, hvoraf 30 er til fastliggere. De resterende 8
pladser er til korttidsudlejning.
Det er en velfungerende campingplads med gode traditioner, socialt samvær
m.m. En campingplads, der er eftertragtet og velfungerende også i samspil med
sommerhusejere i området.
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Ud for kiosken er en badebro, se omtale ovenfor.
På stranden er placeret lidt legeredskaber til de mindste. Der er også opstillet flere
stole/ bænke, som flittigt benyttes af en dags gæster, herunder badegæster m.fl.
Stranden er et yndet udflugtsmål.
Kapaciteten i højsæson sprænges. Det ses tydeligt på parkeringsområderne, som
udvides ved brug af mulighedernes kunst og måske ikke helt lovligt.
Campingpladsen passeres af sommerhusejere fra Lønholt i forbindelse med
ankomst og afrejse m.m. Der er p.t. 72 sommerhuse i det område.
På grund af fastliggeres dg dagsturisters parkerede biler på strandsiden er
udsigtsforholdene ikke hensigtsmæssige. Der kan opstå alvorlige situationer når
mindre børn løber over vejen.
Der er fartbegrænsning, afstribning og forhindringer sat op, som er med til at
sænke hastigheden gennem campingpladsen.
I højsæson er der ligeledes flere trailere og biler, der optager det nordligste
område til gene for de endagsturister/besøgende, der kunne køre til den del af
stranden, der er så eftertragtet for småbørnsfamilier.
Det illustreres tydeligt ovenfor-foto fra en sommerdag sommeren 2018

Hvem er strandens brugere
Strandens brugere er campister, sommerhusejere (der er 72 sommerhuse ved
Lønholt og ved Søkær, Rugmarken og Barsbæklund er der i alt 186 sommerhuse),
gæster/turister der ønsker en dag ved stranden. Der er rigtig mange badegæster,
pga. en eftertragtet badestrand. Uden for sommersæsonen benyttes stranden og
kyststrækningen til bl.a. gåture med og uden hund.
Mod nord er der en bro, som har eksisteret i over 50 år. Den sætte op og tages
ned hvert år. Fastliggere og sommerhusejer er fælles om den opgave, ligesom de
også finansierer de reparationer og nyanskaffelser en fortsat eksistens af broen
fordrer. Som noget helt unikt er der tortsat en del personer fra Tyskland, der er
kommet i over 50 år. De, og deres efterkommere er fortsat en del af det team, der
sikrer den fortsatte eksistens af broen, som de nu har hævd på.
Der kommer også lystfiskere hele året, da det er et yndet sted for stangfiskeri.
Der er omkring 20 - 22 både i alt.
Det er tale om mindre både, som p.t. sættes i vandet enten viq det interimistiske
slæbested eller blot trækkes ud gennem sandet.
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,1 sæsonen ligger bådene enten for svaj eller er trukket op på standen på en trailer
eller blot på stranden.
Neden for et foto fra i år, der er taget mod syd - et område med en del sten.
Stranden bruges kun af meget få som badestrand.
Foto nummer to viser også en sommerdag - hvor der er en del mindre både og
joller ved broen.
I øvrigt det område, hvor der er søgt godkendelse til etablering af en jollehaven.

i

-!

Tilgængelighed, trafikforholdene generelt
Kørslen til Loddenhøj Strand foregår gennem Løjt Kirkeby, Barsmark til Loddenhøj
Strand/campingptads. 72 sommerhusejere, deres gæster m.fl. ved Lønholt passerer
gennem campingpladsen for at komme til Lønholt.
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Campingpladsen passeres også for en del campister. Vejen deler
campingpladsen og stranden.
Øvrige sommerhuse fra Slugten, Søkær, Rugmarken og Barsbæklund ligger med
udkørsel til Loddehøjvej og kommer kun til stranden, såfremt der er et konkret
ærinde.
Derimod kører Aabenraa kommune med store og tunge tankbiler til
rensningsanlægget på Lønholt/Brøde.
Bådebrokapgcitet m.m. fra Skarrev til Sønderballe Strand,
En rundringning til Kalvø, Sandskær, Skarrev, Barsø Landing, Løjt Feriecenter og
Sønderballe Bådeiaugs formænd/forpagtere mfl. giver det indtryk, at der er ledig
kapacitet i området for bådepladser/bropladser.
Sandskær har den ordning, at det er fastliggere, der klarer alt med broen og at
det fungerer fint. Forpagter har lejet to pladser for at tilgodese kortidsturisters
behov.
Barsø Landing er interesseret i en udvidelse af kapaciteten.
Sønderballe har ledig pladser.
Skarrev har ledige pladser.
Så er der naturligvis forskel på hvilke bådtyper, der er pladser til.
Nedenfor vises afstand og tid for kørsel fra hhv. Aabenraa (centrum), Løjt Kirkeby
(Netto) til følgende destinationer:
Aabenraa til:
km
Tid/min.

loddenhø! Skarrev
10,9
13,8
21
16

Kalvø
12,4
17

Sønderballe
13,2
17

Løittil:
km
Tid/min.

5,7
9

6,3
8

7,5
9

6
8,5

Konklusion:
Kommer man fra Aabenraa vil det være lettere at tage til hhv. Skarrev, Kglvø og
Sønderballe i stedet for til Loddenhøj.
Kommer man fra Løjt Kirkeby er det næsten samme afstand (på nær til
Sønderballe) og tid, der bruges på at komme til en bådplads.
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Aabenraa kommune har tidligere haft offentlige møder om forholdende ved
Skarrev og Loddenhøj 24.5.2005.
Kommunen havde da fået udarbejdet et visionært forslag fra det innovattve
københavnerfirma PLOT, med ikke mindre end den anerkendte arkitekt Bjarke
Ingels.
Hovedideen var dengang en forskellighed i form af Ungdomsstrand ved den
bynære Sønderstrand, Natur- og fiskeriområde ved Skarrev og Familie- og
handicapstrand ved Loddenhøj.

Med dette I mente og situationen generelt vil vi knytte følgende til:

Hvor kan jollehavn i området ved LoddénhøjVBdrsø Landing i givet fald placeres?
Skal der etableres en jollehavn, vil det naturligt være ved Barsø Landing. Vi er dog
fortsat af den overbevisning, at der ikke er behov for en jollehavn i området, dette
henset til, at kapaciteten i området ikke er fuldt udnyttet, jfr. ovenfor.
En evt. placering af en jollehgvn ved Barsø Landing vil kunne begrundes med et
ønske om at fremme ø-turismen på Barsø. Barsø Landing vil med anlægget af en
jollehavn få et løft mht. vejforholdene, parkering og toiletter.
Ved Barsø Landing findes der en toiietbygning, som uden større investeringer kan
udbygges. Modsat Loddenhøj hvor det ene toilet til offentligheden hele sommeren
bruges af de mange strandgæster og øvrige en dags turister.
Ved Barsø Landing er der kun ca. 5 sommerhuse som generes af den øgede trafik
med bil, båd og trailer, som anlæg af en jollehavn vil medføre. Ved Loddenhøj vil
der være ca. 250 sommerhuse og ca. 40 campister som bliver generet.
Hvor stor skal en jollehavh være
Der ligger, som beskrevet ovenfor omkring 20 - 22 både i løbet af en sommer ved
Loddenhøj Strand,
Tager vi udgangspunkt i de campister, der ønsker mulighed for at have sin jolle i en
havn, er det nok 2-3. Der er i alt 8 fastliggere med joller.
Hvis vi forudsætter, at det er dem det hele drejer sig om, så kan vi herfra trække 5,
og vi er så nede på 15-17 joller.
Tager vi udgangspunkt i sommerhusejere - så er der blandt jolieejere fortsat stor
modstand. Reejt set, ved vi ikke nok til at skønne et tal, men vi ved, at der er 20-22
både, der i løbet af sommeren ligger for svaj/ligger ved stranden.
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Vi har ikke nogen viden om hvem og hvorfra jollelaugets bådpiadsejere er og
kommer fra (geografisk/tilhørsforhold til Loddenhøj/Løjt), eller om der er nogle
interessenter, der har købt flere pladser.

Hvilke typéf af både skdi jollehavnen i givef fald kunne rumme?
Ifølge den frie encyklopædi er følgende anført omkring en jolle: Jolle bruges ofte
som betegnelse for lille robåd eller mindre båd med en lille motor. En sådan jolle
kan bruges tij at komme på idnd fra større skibe eller som redningsfartøj ved havari
på større skibe.
Typisk vil en jolle have en længde på 14 til 15 fod.
En jolle kan være udstyret med årer, påhængsmotor, indenbords motor eller sejl.
En jolle har f.eks. sænkekøl modsat et større fartøj, der har fast køl.
Både med fast køl hører til i en lystbådehavn.
Vi mener, at en evt. jollehavn i givet fald skal rumme det der svarer til en jolle jf. .
den ovenfor beskrevne og max. være 14-15 fod.

Hvordan kan naturværdierne sikres?
Naturværdierne sikres bedst ved mindst mulig indgriben i den natur, som vind og
vejr giver os hver dqg.
Ved at foretage en oprydning på stranden mod nord af henliggende trailere,
både og joller til et dertil indrettet sted neden for Feriekolonien.
En mulighed kunne være at søge en kiassificering af ornrådet sonri værdifuldt
kystlandskab. Specielt området omkring Møllebækken/(Barsbækken) vil være
oplagt til en sådan klassificering.

Hvis der Ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes
strandornrådet udformet og hvad skol det indeholde af aktiviteter og faciliteter.
Her har vi et forslag, der nu og i fremtiden giver plads til alle, der i dag benytter
stranden og kommende brugere af stranden som bade og handicapvenlig strand,

t
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Ovenfor: Weiie har skitseret vores ide.

På næste side er der lavet et forslag til hele strandens udformning.

.

{
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Tager vi fra nord:
Her flyttes de både, trailere m.m., der henligger på stranden og/eller for svaj til et
området neden for Feriekolonien.
Der sikres plads til at besøgende kan parkere og opholde sig ved og på stranden.
Der vil være flere siddearrangementer og rigtig god plads til leg og udforskning af
naturen omkring Barsbækkens/Møllebækkens udløb. Plads til leg med
strandredskaber, bygge borge osv. Meget for de små- og mellemstore børn og
deres forældre.
De to broer fastholdes og bruges som i dag til at lægge til med småbåde. Fange
krabber osv.
Der er god plads til at opholde sig på stranden også for de, som blot ønsker at
opholde sig der for stille aktiviteter, så som solbadning, badning, nyde
sandstranden, vind og vejr eller læse lidt.

De største forandringer sker umiddelbart når man kommer med Loddenhøjvej ned
til svinget, hvor Feriekolonien er til højre og stranden til venstre.
Kører man ti! højre - kommer man til det nye slæbested og stedet for jolieejere,
fiskere m.fl., som har brug for at få en båd i og op af vandet, får plads til sin trailer
og parkere st_n bit. Indretning med bådstativer, fiskegarn, skilte, skraldespande
m.m. Det er et supplement til det, der allerede er i dag, se illustrationen foroven.
Etablering af yderligere 15 p-pladser sker ved, at der i svinget etableres en slidske
ned og det areal, der er der - i øvrigt i forlængelse af den eksisterende P-plads men nedenfor.
Sammenfatning:

Placering gf en {oliehavn ved Møllebækken (Barsbækken) - kan vi ikke gå ind
for/anbefale under nogen omstændigheder, jfr. DHI rapport af 9.1.2017, som
kommunen er bekendt med og som vi vedhæfter.
I

Anlæggelsen af jollehavnen vil blokere for den nordgående sandvandring langs
Loddenhøj Strand, og fører til erosion af kysten nord for havnen. Det vil sige at det
efterhånden vil blive umuligt at gå langs kysten mellem Loddenhøj og Barsø
Landing, da havet vil fjerne den eksisterende strand. Ydermere vil den sydvendte
strand, der skal etableres syd for havnen, og som jollelauget har lovet som
kompensation for de 60 meter strand som bliver inddraget ved havnens
anlæggelse, ikke få hverken den udformning eller udstrækning, som jollelauget
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har oplyst. Denne sydvendte strand vil hurtigt blive skyllet ud i havet, og
erstatningsstranden vil kun få en minima! længere strandlængde, end hvis man
siet ikke havde etableret en erstatningsstrand. Anlæggelsen af jollehavnen får
markant større konsekvenser for området end tidligere oplyst. Eksempler fra
tidligere lignende projekter, herunder Sønderstrand i Aabenraa, viser at
projektforløb ikke altid forløber som forudsagt. Ved Sønderstrand i Aabenraa er
bundforholdene blevet nærmest som at træde i mudder, ikke særligt behageligt
at bade i.

1
:
!

I)

(

!

Placering af en iollehavn ved Barsø Landing - er en oplagt mulighed, hvis der skal
ske et nyt tiltag for større både og dé joller, der knytter sig til brugere fra eks.
Aabenraa, Løjt Kirkeby m.m., som i dag ikke benytter Loddenhøj Strand.
En evt. placering af en jollehavn ved Barsø Landing vil kunne begrundes med et
ønske om at fremme ø-turismen på Barsø. Barsø Landing vil med anlægget af en
jollehavn få et løft mht. vejforholdene, parkering og toiletter.
Ved Barsø Landing er der kun ca. 5 sommerhuse som generes af den øgede trafik
med bil, båd og trailer, som anlægget af en jollehavn vil medføre. Ved Loddenhøj
vil der være ca. 250 sommerhuse og ca. 40 campister som bliver generet.

i

i

Placering af en iollehavn ved den sydlige del af stranden ved Loddenhøivei. er
ikke en mulighed. Den placering kolliderer med vores forslag om en 0 løsning. Vi
fastholder fortsat, at skal det være for at tiltrække yderligere brugere end dem der
er i dag, er det bedst at gøre det ved Barsø Landing, bl.a. fordi udgangspunktet
her er bedre trafikalt og arealmæssigt.

En 0 løsning, hvor området bibeholdes som det er med mindre justeringer for f.eks.
jollerne, men uden egentlig iollehavn. - er absolut det vi ser som en fremtidig
løsning.
Vi fastholder, at Loddenhøj strand er en familie- og handicap venlig strand med
plads til et mindre "fiskermiljø” neden for Feriekolonien, med slæbested og plads til
parkering af biler og trailere. Der kunne også etableres en bro som den ved
Skarrev til ca. 20 både.
Dermed ryddes der er op. En oprydning, som kommunen har overført 1 mio. kr. til i
sit budget for 2018. Der etableres i yores projekt ekstra pladser til parkering og der
sikres en mindre trafik gennem campingpladsen.
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Slæbestedet vil vi fortsat være villige til at finansiere via indsamlede midler i vores
forening.

Loddenhøj den 2.10.2018
Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStranden
Bestyrelsen: Ingolf Milther Nielsen, Peter Burba, Tove Friis, Bente Birch og Birte
Schultz
13
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Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStranden har bedt dhi udarbejde
en faktuel analyse af udformningen af den planlagte jollehavn samt
af dens påvirkning af omgivelserne ved Loddenhøj strand.
dhi (Dansk Hydraulisk Institut) er en uafhængig, international
rådgivnings- og forskningsorganisation.
dhi er verdensførende specialister inden for forskning og rådgivning
om hydraulik, hydrologi, vandmiljø og sedimentation m.m. Analysen
af Jollehavnen og dens påvjrkning er udført af dhi’s chefingeniør
Karsten Mangor. Han er Danmarks absolutte top-ekspert i kysthydraulik
og sedimentation med 40 års erfaring og viden om de danske kyster.

Her er foreningens kommentarer til vigtige punkter i analysen:
jollelaugets plan om en ny sydvendt strand ikke kan lade sig gøre
En ny strand får hverken den bueform eller længde som Jollelauget på
står og Lokalplanen viser.
Fig.7 side 9 i dhj-analysen viser med en fed grøn streg, at selvom man
fylder sand op syd for havnen, så forbliver stranden østvendt. Og den
kommer ikke til at strække sig ud til enden af molen. Vind og hav ud
ligner helt naturligt kystlinien til en ligevægtsretning.
Bemærk sydmolen danner en spids vinkel mod stranden. Den er i vir
keligheden mere spids end vist på fig.7. (Lokalplanen har nemlig ikke
vist den korrekte vinkel i forhold til kysten på denne skitse) Den rigtige
vinkel på sydmolen kan ses fig.l side 2. Stranden afkortes derfor mere
og mere. Jo længere vandlinien rykker ud ved en opfyldning.
Det er altså usandt, at vi får en erstatningsstrand for det stykke strand
der ødelægges. Og en opfyldning kan aldrig gøre stranden sydvendt.

!

Jollelaugets dimensionering af ydermolen er ikke tilstrækkelig

i

Klimatilpasning er det faktum, at man skal medregne hvordan klimaet
udvikler sig de kommende år med store vandstandsstigninger og hyppi
gere voldsomt vejr. Tabeller for vandstandsstigninger er vist fig.5 side 6.

\
I
I
j
i
i

i

i
i

Med antagelse af, at havnen har en levetid på 30 år (lavt sat) skal indregnes en havspejlsstigning på ca. 0,25m. Sammenholdt med beregnede
bølgehøjder er ydermolens topkote på 2 meter projekteret for lav.
Med ydermolens stejle søværts hældning er 2,5 meter ikke engang nok.
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En ydermolehøjde på 2,5 meter - eller endnu højere - må anses for
uacceptabelt ved Loddenhøj. Det vil i endnu højere grad hindre det vide
udsyn over havet og fuldstændig dominere Loddenhøj bugten.
Lokalplanen og Kystdirektoratet tillader kun 2 meter.

Farlige strøm- og bundforhold omkring havnens sydøst hjørne
Analysen fra dhi vurderer at der kan være kraftig strøm rundt om sand
fangeren (forlængelsen af sydmolen mod øst), og opstå udskæring i
bunden her ved store bølger fra øst-syd-øst. Det kan være til fare for
badende, og der bør derfor advares mod badning tæt på sandfangeren.
Dette burde være taget i betragtning ved projekteringen af havnen og
nævnt i lokalplanen.

Uhensigtsmæssigt at lægge havnen på så lav vanddybde
dhi-analysen viser, det er uhensigtsmæssigt at lægge havnen på en så
lav vanddybde, at man er nødt til at grave en sejlrende. Ovenikøbet er
havnemundingen ret inden for det lavvandede område Brøde Grund.
Jolleiauget har ikke sejlrenden med i projektet eller anlægsbudgettet.
Og slet intet driftsudget til hyppig oprensning af sejlrenden.

Det kan ikke udelukkes at der kommer uro i havnen ved NNØ vind
hvor vinden har frit spil over et forholdsvis langt stræk direkte ind i
havnemundingen.

Betydeligt øget erosionspres på kysten nord for havnen ifølge dhi
Lokalplanen nævner intet om erosion nord for havnen. I WM-screeningen står ligeledes „etablering af jollehavnen medfører ikke nogen særlig
negativ effekt på kysten nord for anlægget.” JoHelaugets oplysninger til
Kystdirektoratet om ubetydelig påvirkning af denne kyststrækning er
baseret på historiske data.
dhi-analysen har anvendt nyeste tal for sedimenttransporten i området,
og kigget detaljeret på materialevandringen rundt om en evt. havn. dhi’s
konklusion er klar. Den naturlige sedimentvandring må antages at være
1.000-1.500 m3.
Havnen vil medføre en næsten total blokering af langs-transporten på
kyststrækningen, dvs kysten nord for havnen til Barsø Landing vil kom
me til at mangle denne nuværende sedimenttilførsel.
Fyldes bugten syd for havnen op, vil det betyde at langs-transporten vil
vandre forbi bugten og ud langs Østmolen, for til sidst at ende som til
sanding i den uddybede sejlrende. Sejlrenden må nemlig føres vinkelret
ud fra kysten, dvs på tværs af materialetransporten, for hurtigst muligt

I

59SEPBARCODE:OU303

at undvige det lavvandede område, Brøde Grund.
Kysterosionen kunne teoretisk set mjndskes, hvis man klappede det
oprensede sand helt tæt på kysten, (på vanddybder mindre end 1,0 m.),
hvilket imidlertid i praksis er helt urealistisk.
Resultatet bliver - uanset om bugten syd for havnen opfyldes eller ej et betydeligt øget erosionspres på kysten pp mod Barsø Landing.
Dette vil med tiden medføre vanskelig passage for gående langs kysten
mellem Loddenhøj og Barsø Landing, samt øget erosion af landbrugs
jord oven for kystskrænten.
Kystdirektoratet har nævnt som en af forudsætningerne for at give tilla
delse til en havn, at der ikke sker erosion af kysten nord for havnen.
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Vedrørende - Kysthydraujiske komrnentarer til Loddenhøj Jollehavn

Kære Birte Schultz
DHI er af foreningen 'Loddenhøj Bevar NaturStranden” blevet anmodet om at kommentere på
udformningen af den planlagte jpllehavn samt at beskiive virkningen af den planlagte Loddenhøj
Jollehavn på følgende.forhoid:
•
•
•
•
•
•

Kommentar til havnens udformning i almindelighed
Dybdeforholdene omkring havnen
Tilsandingen syd for havnen, hvordan den udvikler sig og en skitse af strandens ligevægts
orientering
Risiko
type af tangafiejringer
Besejlings- og uroforhold for jpHehavnen
Vandskifteforholdene

Vurderingerne udføres på grundlag af edaringer fra lignende og nærliggende projekter.

The expert in WATER ENVIRONMENTS

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

I
!

1.

Havnens udformning
Udformningen af den planlagte jollehavn er prassenteret i Figur i ogiFigur Z;

i

iI
i

Figur 1

Udformning af UoddénhøJ Joliéhåvh, udsnit af NIRAS tegning C3':002.'2013;12706.

Det fremgår at havnen er udført med en omtrent kvadratisk fomri, men vinklen mellem Sydmolen og
den eksisterende strand er mindre end 90®. Der er en lille sandfanger i form af en moleforiængelse af
Sydmoten. Disse forhold gør, at Sydmolen danner en markant bugt med den eksisterende kystlinje.

I
I
!

Det bemærkes, at den nordlige mole ikke er ført helt ind til kysten, idet der her er introduceret en
^ åbning for at øge vandskiftet i havnen. Men i redegørelsen for Lokalplan nr. 85 samt i
^ Kystdirektoratet's tilladelse er det beskrevet, at dér her skal udføres en ralpude således, at
y gehnemstrømningsåbningen lukkes. Denne ralpude er dog ikke vist på tegningen.
Det er nævnt i projektforslaget, at bugten syd for havnen vil blive udfyldt med materialer fra
uddybningen af havnebassinet; dette fremgår af planen i Figur 1:

11803214 Loddenhøj Jollehavn / KM-ybf / 09Jan2017
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Figur 2

-Tværsnit I moler, Loddenhøj Jolléhåvh, udsnit af NIRAS tegriihg C3 002, 2013.12.06.

!
11803214 Loddenhøj Jollehavn /KM-ybr/ 09Jah2017
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Det fremgår, at topkoten af Østmoien (snit 6 - B) er 2,0 m og at hældningen på den søværts side er

1:1.6.
Havneplanen, med påførte dytxiemålinger udført af Loddenhøj Bevar NaturStranden foreningen, er
præsenteret på et udsnit af det elektroni^e søkort over området I Figur 3. Foreningens pejleptan er
præsenteret i støire målestok i Figur;4: Det fremgår af opmålingerne bg af søkortet, at Østmolen er
beliggende på en vanddybde, som er mindre end 2,0 m og større end 1.0 rn, dvs. at Østmple
indsejling skøn^nasssigt er beliggende på en vanddybde af ca. 1,5 m. Dette er en lav vanddybde for
indsejlingen, når man påregner en besejlingsdybde i indsejlingsområdet på 2,0 m; derfor medfører

Figurb

Den planlagte Loddenhøj Jollehavn indiagt på søkort pyer området

j
i

11803214 Loddenhøj JoHehavn / KM-ybr/ 09Jan2017
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Figur 4

Pejlirigerudført af.Ldddenhøj Bé\rar NaturStråhdén foreningen.

2; Vandstands' og bølgeforhold; og déres betydning for havnekdnstruktibnémé
i publikatbnen Ref. 121 "Højvandsstatistikker (2012)”, udgivet af Kystdirektoratet, er ekstreme
vandstandsforhold analyseret, Af denne publikation fremgår ekstreme vandstandsfprhold ud for
Aabenraa havn som angivet i Tabe! 1.
tabel T

Ékstrerne vandstande i Aabenraa havn i fbihold tli Dansk Vertikal Reference 1990;'bVR90.

0 Returpéripde J 4

'Våndstandsforhold I m

1
20

1,15
1,55
1,60

30
50

1.66

luftige vinde fra nordlig bl østlig retning medfører, at der forekommer højvande i den vestlige del af
Østersøen og dermed ved Loddenhøj.
Det er forudsagt, at global opvarmning vil påvirke havene ved at forårsage en stigning i havspejls
niveauet i fremtiden. Stigningstakten i havspejlsniveauet analyseres løbende af FN’s Intergovem-
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mental Panel for Climate Change (IPCC). Deres nyeste rapport er fra 2013, jævnfør Ref. /3/ -’IPCC
(2013)”. Foreløbige resultater fra denne rapport og andre relevante undersøgelser er bearbejdet for
danske forhold af DMI og GEUS. Resultaterne af dissé analyser er publiceret på
•www.klimatiipasninQ.dk og på Kystdirektoratet’s hjemmeside www.kvst.dk. Denne rapport anvender
de sandsynlige havspejlsstigninger som wst i Figur 5.

Fonién^tet stig^g i havvciM^nd‘

2050

21M

0.1-asmLdiale fmtHdd ^

0.2-1.4 m

■■
-{0.0/0,2) ni'

Vbffcidrag ved stefFjOod

*

Esiimat for stofmfl«t‘i

0'-0,10m;

0-0.3m

0,0'0.60 m

0.0,-l:?m

År

DMI's bedste bud pé vandstandsstigninger de næste J 00 år i
rn'etér, når défsés bort fra lahdbævning. Den sorte kurve viser
■middelværdien.rper)s delgronne og blå areal viser usikkerheden hen
holdsvis glol^H og omknng-Danmark., Kilde: DMI
Figur 5 DMI’s forudsigelse af vandstandsstigninger som følge af klimaændringer i det 21. århundrede.
www.klimatFlpasnino.dk

På baggrund af levetiden for projektet er det vigtigt at medtage klimaændringerne i vurderingen af den
forventede levétld/planlægningshorisont for projektet. Da vandstanden stiger med tiden, skal
prognoserne for vandstandsstigninger medtages i dimensioneringsgrundlaget.
Gøres den antagelse at jollehavnen har en levetid på 30 år (lavt sat), skal der således regnes med et
tillæg til vandstanden på ca. 0,25 rh, Idet der om 30 år (12050) vil være en havspejlssUgnlng på ca.
0,25 m.
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Regnes med en returperiode for den dimensionsgrvende vandstand på 30 år fås således en
dimensionsgivende vandstand på VSdim= 1,6 m + 0,25 m = 1,85 m.
Bølgeforholdene i det specifMe område er ikke beregnet, men DHI har for Kystdirektoratet udført
bølgeberegninger i de Danske Farvande, jævnfør Ref. /4A Pga. resultaterne af disse beregninger
samt vurderinger af de lokale forhold vurderes det, at der I området ud for Loddenhøj vil være en
dimensionsgivende bølgehøjde på størrelsesordenen Hs.dim'-1.5 m fra retningen omkring ØSØ.
Denne bøigehøjde vi| muligvis reduceres grundet de specielle dybdeforhold i området, så den lokale
dimensionsgivende bølgehøjde måske kun er Hs.dim-1.2 m. Bølgeforholdene bør undersøges
nærmere i forbindelse med detailprojekteringen. Da ydermolen er bygget på ca. 1.5 m vanddybde, vi)
dervære en vanddybde foran konstruktionen på D = 1.6 + 1.85 = 3.35 m under de dimensionsgivende
forhold. Det vil medføre at bølgerne foran konstruktionen grundet dybden maksimalt vil være af
størrelsesordenen Hs.max= 0,65 x 3,35 = 2,2 m. De dimensionsgivende bølger er således ikke
dybdebegrænsede.
Udover de fremhérskende bølger fra ØSØ vil der ligeledes forekomme bølger fra NNØ, idet der er et
frit stræk på ca. 8 km i denne retning. Disse bølger vil dog blive dæmpet en del ved passage af Brøde
Grund området, som er et lavvandet område som strækker sig ca. 500 m søværts i området nord
nordøst for havnen.
De dimensionsgivende bølgeforhold vil medføre et minimumskrav til topkoten af den mest
eksponerede de! af ydermolen på Topkote = VScum + O.SSHs.dim = 1,85 + 0,55x1.2 - 2;5 m, jævnfør
Ref. /5/. Dette gælder for en hældning af ydersiden af molen på 1:2, mens der i projektet er regnet
meden hældning på 1:1,5. En så st^l hældning medfører krav om højere topkote.
En topkote på 2,5 m vil medføre betydeligt overskyl under de dimensionsgivende forhold, hvilket er
acceptabelt da der ikke er planlagt en bro bag ved Østmolen, men der er dog planlagt en bro langs
Sydmolen's inderside som går helt ud til Østmoien. Denne anbefalede topkote er noget højere end
den topkpte som er vist på projekttegningen (2,0 m).
Som nævnt anbefales det, at bølgeforholdene undersøges grundigere da disse har stor betydning for
udformningen af dækmolerne.

3.

Tilsandingen syd for havnen, hvordan den udvikler sig og en skitse af strandens
ligevægtsonent^ririg
Bølger fra østlige retninger (ØSØ) er dominerende ved Loddenhøj, hvilket medfører at
langstransporten på kyststrækningen er imod NNV. Dette fremgår tydeligt af strandforholdene i
området og af aflejrings- og tilsandingsfofholdene ved Barsø Færgehavn, som er beliggende ca.
800 m NV for Loddenhøj. Øst for Barsø landingspladsen er anlagt en sandfanger med henblik på at
mindske tilsandingen ved landingspladsen, se udsnit af satellitbillede i Figur 6. Barsø Landing har
tilladelse til at oprense og klappe 1.500 m^ sand fra indsejlingsområdet pr. år. Dette antyder
størrelsesordenen af langstransporten i området.
Havnen vil medføré en næsten total blokering af langstransporten på kyststrækningen, og sand vil
derfor aflejres syd for havnens Sydmole. Dette vi! betyde at kysten nord for havnen vil mangle det
sand, som vil blive aflejret syd for havnen. Kysten nord for havnen vil derfor blive udsat for et øget
erosionspres grundet tilstedeværelsen af havnen.
Det er nævnt i projektforslaget at bugten syd for havnen vil blive udfyldt med materialer fra
uddybningen af havnebassinet som der fremgår af planen i Figur 1. Den udbyggede strand fremgår
ligeledes af nedenstående Figur? fra lokalplan nr. 85.
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Udfyldningen af bugten syd for havnen, som Sydmolen danner med den eksisterende strand, vunjeres
at være en fornuftig foranstaltning mhp. at minimere risikoen for tangansamlinger i bugten, men
udfyldningen af bugten vil ligeledes betyde, at langstransporten i området vil vandre forbi bugten og ud
langs Øsbmolen, for til sidst at ende som tilsanding i den uddybede sejlrende. På længere sigt må
man således forvente en tilsanding I sejlrenden/indsejlingen af størrelsesordenen 1.000 til 1.500 m®/år.
Langstransporten vil således ikke blive transporteret naturligt forbi havnen, og kysten nord for havnen
vil derfor blive udsat for øget erosion. En sådan øget erosion kan mindskes, såfremt det oprensede
sand placeres kystnært {dvs. på vanddybder mindre end ca. 1,0 m) langs stranden nord for havnen.

f

De fremherskende bølger ved Loddenhøj er som anført fra ØSØ. Derfor vil der dannes en ligevægts
strand syd for havneh med en øst-syd-øst orienteret strand (orientering af én strand er defineret som
retningen af normalen til stranden). Den skønnede ligevægtsform af stranden syd for Jollehavnen er
vist I Figur 7. Det bemærkes at strandlinjen Ikke vil gå helt ud til enden af Sydmolen, og stranden
forventes ikke at få en så markant drejning som antydet i skitsen fra Lokalplanen. Strandlinjen bliver
marginalt længere end den eksisterende strand ud for den opfyldte strækning, og man opnår ikke en
sydvendt strand.
Det vurderes at der kan være kraftig strøm rundt om sandfangeren og udskæring i bunden i
situationen med store bølger fra ØSØ-lige retninger. Defte kan være til fare for badende, og der bør
derfor advares imod badning tæt på sandfangeren.

f

Bølger fra nordlige retninger vil medføre en lille tilsanding i hjørnet nord for Nordmolen, men grundet
ralpuden som placeres i åbningen mellem molen og land, vil dette iW^e give anledning til tilsanding i
havnen. Den forventede tilsanding nord for Nordmolen er beliggende umiddelbart syd for
MøtIebækkens udmunding; det kan på nærværende grundlag ikke vurderes, hvorvidt det har
betydning for bækkens udløb.

g

11803214 Loddenhøj Jollehavn /KM-ybr/ 09Jan2017

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

i
I

i

i

I

I

I

tI
KORTBILAG 2:
}

1
i

benraa

Kommune

Dals: 22.Jiin! 20l6

Figi^7 Iliustratipn’af Havnéudformnihg. camp^^
parkering og opfyldte strand. På basis'af Kortbilag 2 fra
LP85; :NB; Det er havneplanen vist i Figur 1 der er gældende.

4. Risiko for og type tangaflejringer
Der vil være betydelig risiko for tangaflejringer i bugten syd for jollehavnen, såfremt denne ikke
opfyldes. Som nævnt ovenfor planlægges det imidlertid at udfylde en del af bugten med sand fra
uddybningen af havnebassinet. Det vurderes at risikoen for tangansamlinger langs den opfyldte
strand syd for Sydmolen vil være væsentligt reduceret i forhold til situationen uden udfyldning af
bugten. Det vurderes dog at der vil være risiko for nogle tangaflejringer i den lokale bugt mellem den
udfyldte strand og Sydmolen; omfanget vil være lidt større end omfanget af tangaflejringer langs den
nuværende strand.
Da der oftest vil være højvande i forbindelse med kraftige vinde fra østlige retninger, vil tangaflejringerne forekomme som opskyllede tangvolde på bagstranden; det vurderes at denne type
aflejringer ikke vil medføre væsentlige lugtgener.

i1
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5. Besejlings- og urofoi^bld for jolléhavhéri
Som tidligere nævnt vurderes det, at indsejlingen skønsmæssigt er beliggende på en vcinddybde af
ca. 1,5 m. Da der er regnet med en besejlingsdybde i indsejlingsområdet på 2,0 m kræver det
således, at der udgraves en sejlrende ind til havnemundingen til minimum denne dybde.
Havnemundingen vender imod NNØ, jævnfør havneplanen I Figur 1; Det er direkte op imod det
lavvandede område mellem kysten og Brøde Grund. En sejlrende skal således have retningen imod
øst for kortest muliø at nå en dybde på 2,0 m.
Som nævnt forekommer der bølger fra nordlige retninger grundet det forholdsvist store frie stræk i
denne retning mellem Barsø og fastlandet, men disse bølger vil dog dæmpes noget af det lave vand
på Brøde Grund. Efter passage af Brøde Grund vil disse bølger forplante sig direkte ind I havnen; det
kan på det foreliggende grundlag ikke umiddelbart vurderes, hvorvidt det vil skabe uacceptabel uro i
havnebassinet.

_

6. Vandsklfteforholdene
Formålet med introduktion af åbningen rhellem lånddelen af Nordmolen var at øge vandskiftet i
<T havnebassinet. Det vurderes at en sådan åbning ville øge vahdskiftet, men åbningen vil ligeledes
medføre stor risiko for, at sand og tang trænger ind I havnebassinet. En sådan åbning må derfor
^ frarådes. Da det er anført I materialet, at åbningen vil blive lukket med en ralpude, vil åbningen
således.ikke udgøre et problem i relation til indtrængning af sand og tang.

I

Med venlig hilsen

!

DHI

i

Karsten Mangor
f
Chefingeniør, Kystafdelingen
Direkte ttf.: 4516 9170
E-mail: km@dhigroup.com
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Vedr.: Placering af evt. joliehavn

Med henvisning til indkaldelse af ideer og forslag til: Loddenhøj / Barsø Landing placering af jollehavn,
nedenstående bemærkninger.

!. Hvor kan en jollehavn i området ved Loddenhøj / Barsø landing i givet fald placeres?
En evt. fremtidig jollehavn bør planlægges ved Barsø Landing.
Ikke. med baggrund i følelser og den igangværende debat, men af overordnede planmæssige, landskabelige
og arkitektoniske vurderinger.
Tilføre nye aktiviteter og opgradere et forsømt område
Aabenraa Kommunes vækststrategi med forslag til et nyt sommerhusområde på 4,5 ha mellem Barsø
Landing og Loddenhøj, bør indeholde etforslag til jollehavn vest for de nuværende moler og færgeleje.
Hele området ved Barsø Landing trænger til en opgradering.
Færgehavnen vil være det naturlige afsæt til at placere en jollehavn.
Den nuværende havn bør udvides mod vest.
Det ødelægger ingen badestrand
Molerne er der.
Færgen og jollerne vil give en sammenhæng der kan styrke området visuelt og funktionelt.
Adspurgt jolieejerne fra Barsø er et mere sikkert sted at fortøje deres joller ved Barsø Landing et behov.
På Barsø er der ca. 100 turister om dagen i sommerperioden, efter at der er kommet sommercafe.
Det betyder at p arealet skal defineres og indrettes.
Jollehavn og færgelejet vil samlet danne en arkitektonisk og funktionel sammenhæng.
Loddenhøj er et område med mange nuværende aktiviteter. Derfor ikke endnu en.
Øget belastning på veje og natur og et reduceret strandareal

2.

Hvor stor skal en jollehavn være ?

Jollehavnens størrelse må planlægges ud fra en behovsanalyse.
Med udgangspunkt i den påtænkte nye sommerhusudstykning med adgang fra Barsøvej og sammenholdt
med andre sommerhusområder på Løjt Land, Loddenhøj og Skarrev bør det være muligt at vurdere antal
havnepladser i forhold til sommerhuse.
En vurdering kunne være ca. 30 pladser.
Broen ved Dybvig Bådelaug har eksempelvis maksimalt plads til 20 joller.
Ventelisten er i de senere år reduceret til ganske få.
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Der er ikke længere stort behov for pladser.
Udviklingen går i retning af at bådejerne søsætter båden når de skal ud at sejle, og tager den med hjem på
traileren når sejladsen slutter.
Tyveri af påhængsmotorer og joller kan være en medvirkende årsag til denne udvikling.
Derfor er det vigtigt at der etableres et godt velfungerende offentligt slæbested.
Eksempelvis ved Loddenhøj som foreslået.

3. Hvilke type både skal jollehavnen i givet fald kunne rumme ?
Spørgsmålet giver selv svaret.
En jollehavn er beregnet til joller.
En jolle er ifgl Dansk Sejlunion defineret som en båd på maksimalt 20 fod og uden køl.
En jolle er ifgl Ordbog Over Det Danske Sprog et lille åbent fartøj der kan betjenes afen enkelt mand
En jolle kan være udstyret med årer, påhængsmotor, indenbords motor eller sejl.
En jolle har f.eks. sænkekøl modsat et større fartøj der har fast køl.
Havnen skal derfor ikke kunne anvendes til kølbåde.
Både med fast køl hører til i en lystbådehavn.

4.

Hvordan kan naturværdierne sikres ?

Nogle af naturværdierne kan sikres ved bla. at der ikke udføres nye anlægsarbejder på kyststrækninger der
idag er friholdt for sådanne indgreb. Som en evt. ny jollehavn vil være et skræmmende eksempel på.
Naturen er som den er og udvikler sig vel naturligt.
En hjælp til at passe på naturen ved eksempelvis Loddenhøj kunne være at få samling på bådstativer, joller,
trailere, fiskegarn, bænke, skilte, skraldespande osv osv.
Som foreslået af en gruppe sommerhusejere ville et nyt velfungerende slæbested, på den sydlige af
stranden hvor der ikke bades i væsentlig omfang, kunne blive et samlingspunkt for de vandaktiviteter der
dyrkes i området.

5. Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet og hvad
skal det Indeholde af aktiviteter og faciliteter ?
Hvilke aktiviteter og ændringer skal der ske hvis jollehavnen ikke anlægges.
Slæbested, ordnede parkeringsforhold, ingen gennemkørende tung trafik til rensningsanlægget.
Hvis den påtænkte jollehavn etableres bliver den nuværende strand reduceret med ca. 25 %
Påstanden om at strandes udstrækning ikke reduceres er faktuelt forkert.
Det fremgår klart af de fremlagte planer.
Der bliver derfor ikke behov for at tilføre flere aktiviteter.
Tværtimod
Forslaget til jollehavnen definerer jo udformningen af den strand der bliver tilbage.

MVh
Jørgen Hoeck
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Svar på Aabenraa kommunes spørgsmål om Jollehavn.
Jeg havde sidste sommer fornøjelsen af at have min tre børn i alderen 3-11 år med på ferie til Loddenhøj.
Det var en skøn ferie.
Specielt da strandområdet er overskueligt, bækken spændende og vanddybden perfekt for både små og
lidt større børn.
VI har planer om endnu en ferie i Loddenhøj her i efterårsferien.
Lad endelig området forblive som det er - Uden jollehavn.
Tak for jeres opmærksomhed.
Venlig hilsen
Karina Nørgaard
Mor til 3, fra Østjylland
Mobil: 21206916
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Til Åbenrå kommune
Vedrørende Joliehavn.

Jeg vil tillade mig at komme med forslag og argumenter i forbindelse med eventuel etablering af jollehavn i
Loddenhøj.

HVIS der skal etableres en jollehavn i området, vil det mest logiske være, at placere den ved Barsø
Landing.
Ved Barsø Landing er det meste af molen, der er nødvendig for beskyttelse af jollerne, allerede etableret
ved kaj/mole anlægget til Barsø Færgen, hvilket må reducere anlægsudgifterne betragteligt.
Vejforholdende til en jollehavn er bedre til Barsø Landing end til Loddenhøj. Den er her bredere, den er
ikke nær så trafikeret og ikke mindst, der er et minimum af fodgængere på denne vejstrækning. I
Loddenhøj er der i forvejen foretaget vejteknisk indsnævring af vejens bredde og opsat søjler for
beskyttelse af campingpladsens- og strandens gæster mod færdslen til/fra sommerhusområdet.
Både de 50 kommende bådejere og brugere af det foreslåede etablerede slæbested opført i forbindelse
med jollehavnen, vil køre i bil (brugere af slæbestedet i bil påsat bådtrailer med båd) forbi badegæsterne
og campisterne. Den yderligere trafik vil selvsagt være til gene, men også til fare for de mange gående
gæster og legende børn der besøger kiosken og campingpladsen, der ligger på den modsatte side af vejen
i forhold til stranden.
Flertallet af fortalerne for en jollehavn i Loddenhøj kommer ikke fra Loddenhøj, og der er kun 4,6 km fra
Løjt Kirkeby til Barsø Landing, hvorimod der er 5,6 km fra Løjt Kirkeby til Loddenhøj. Der vil således være
tale om kortere, hurtigere og en mere sikker transportvej til en jollehavn ved Barsø landing.
Forringelse for campingpladsen og værdiforringelse for sommerhusområdet.

Kommunen skal huske på, at ikke alene er et stort flertal af sommerhusejerne ved Loddenhøj imod
opførelsen af en jollehavn ved Møllebæk, flertallet af campisterne er det også. Rigtig mange beboere og
gæster mener jollehavnen er minus for området, der ødelægger naturstranden. Jollehavnen vil være til
gavn for de få, og til gene for så mange, så en placering ved Barsø Landing vil være at fortrække. Her vil
den være til gavn for lige så mange, men være til gene for de få.
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HVIS der findes flertal for etablering af jollehavn ved Møllebæk, vil jeg foreslå en opsplitning af jollehavn og
slæbested, og i stedet etablere slæbestedet syd for stranden (placering 2 efter kommunens skitse). Dette
vil spare strand- og campingpladsen for en del af den forøgede trafik der må forventes, og være et
sikkerhedsmæssigt plus for den gående færdsel i området.

Dog vil jeg foreslå et eventuelt slæbested henlagt til Barsø Landing med følgende begrundelse: Et
slæbested vil altid tiltrække flere motorbåds- og jetski brugere. Netop disse er i forvejen et stort problem for
badegæster og campister ved Loddenhøj. Med store støjgener til følge, tilsidesættes søloven dagligt, hvor
der sejles for tæt og for hurtigt ved stranden og badegæsterne sommeren igennem. Ved at henlægge et
slæbested ved Barsø Landing, er der ikke alene bedre vejforhold som tidligere nævnt, men generne vil
være henlagt til et område, hvor der generes færre mennesker. Miljøet og sikkerheden bør prioriteres
omkring den meget benyttede badestrand ved Loddenhøj og campingpladsens brugere.
Idet jeg som sommerhusejer i Loddenhøj gentagende gange har fået henvendelse fra bådejere boende
ved vestkysten, vedrørende mit eventuelle kendskab til et slæbested ved østkysten, har jeg på
fornemmelsen at et nyetableret slæbested vil have stor interesse for mange, især uden for kommunen. Jeg
håber at kommunen vil tage med i deres overvejelser, at et nyopført slæbested KAN få en større
brugerflade end forventet, og at adgangsforholdende og sikkerheden til og omkring slæbestedet måske bør
prioriteres højere end først antaget.

Slutteligt vil jeg komme med en personlig betragtning. Der synes påfaldende, at foreningen for en jollehavn
i Loddenhøj, ikke er interesseret i en jollehavn, hvis den placeres andet steds end ved Loddenhøj. Det
vidner om, at foreningen er påvirket af, at projektets grundlægger kun er interesseret i at have jollehavnen i
gåafstand fra sin bopæl og at egoistiske forhold vægter højere end fornuftsmæssige.

Jeg håber mine tanker om projektet vil give anledning til overvejelse hos kommunens planlæggere.

Med venlig hilsen

Henrik Uekermann
Lønholt 89
Loddenhøj

I
Hent Outlook til Android
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Virum den 01.10.2018 Til Aabenraa Kommune
Vedr. Joilehavn ved Loddenhøj
Jeg vil på det bestemteste fraråde en jollehavn ved Loddenhøj.
Der er ikke et behov for en jollehavn og et af de smukkeste områder i Danmark ville blive ødelagt, ved en sådan
placering.
Venlig hilsen
Hans Jørgen Råben Friis
Lønholt 107, 6200 Aabenraa/Akacievej 38, 2830 Virum
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Hej
Hermed mit bidrag til ideer og forslag til: Loddenhøj/Barsø Landing - placering af Jollehavn.
Med venlig hilsen
Johan Vilken Nissen
Hjelmalle 12/Lønholt 77
6200 Aabenraa
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Vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til Loddenhøj’/Barsø Landing - placering af jollehavn.

Først ska! der rettes en stor tak til at Aabenraa Kommunen har ønsket at høre borgere/brugere af området
Barsø Landing/Loddenhøj.
Jeg deler mine kommentarer op i to hovedpunkter.
Imod jollehavn, som vist ved placering 1.
•

Placeringen ødelægger en af kommunens bedste badestrande, da den nordlige del af stranden hvor
jollehavnen ønskes placeret er meget børnevenlig. Lavt vand et godt stykke ud.

•

Ødelægger den fantastiske panorama udsigt, som er når man sidder på stranden og kan se 180 gr.
rundt.

•

Jeg tror ikke på den tilkendegivelse der foreligger fra Jollelauget om at der ikke sker nogen
forandring/erodering med stranden eller havbunden. Jeg har haft jolle liggende ved Loddenhøj
næsten hvert år fra 1970. Har gennem årene fuldt med i hvordan havbunden ændre sig fra hvor
vanddybden er over en meter.

•

Min overbevisning er derfor at Barsbæks udløb med mellemrum vil blive lukket ved bestemte
vindretninger.

•

Hvem ligger udgiften ved at holde udløbet oprenset!

•

Der er på nuværende tidspunkt store problemer med at få Barsbæk afvandet ved større
nedbørsmængde. Der må forventes et erstatningskrav fra berørte lodsejere hvis udløbet spærres af
og der sker en opstuvning inde i sommerhusområdet.

•

Ny anlagte strand på sydsiden af molen til jollehavnen. Hvor ligger den løbende retablering, som
efter min mening vil komme!

•

Vejnettet vil blive yderligere belastet hvilket vil gå ud over trafiksikkerheden og miljøpåvirkning.
Mener at have læst en udtalelse fra Jollelauget at kun ca. 25 % kommer fra sommerhusområdet.

•

Såfremt strand området reduceres eller være endnu hvis hele stranden ændre karakter så det ikke
længere er en af kommunens bedste badestrande vil kiosk salget falde og så går det hele i stå.

Forslag såfremt jollehavn placeres ved Barsø Landing.
•

Nuværende bådebro forbliver, til stor glæde for børn og barlige sjæle, som kan fange krabber og fisk.

•

Regler for småbåde som f. eks. at der ikke må henstilles ophalervogne, som ikke anvendes dagligt og
trailere henvises til den sydlige ende af stranden, neden for Feriekolonien.

Sydlige ende af stranden.
•

Etablering af slæbested med den fornødne bæreevne, som kan anvendes til større både hvor de kan
isættes og optages med bil.

•

P-plads for henstilling af biler med bådtrailere. Der skal regnes med køretøjs længde på ca. 10 til 14 m.
svarende til 25 - 40 m2 / køretøj.

•

Etablering af lille flydebro, som også kan anvendes af andre vandaktiviteter, som kajak, kanoer, små
sejlbåde som optimistjoller. Mulighederne er mange.

•

Etablering af lejrplads med bålsted og små sjelters. Sjelters skal høre under campingpladsen og betale
et vederlag, så der er økonomi til at holde en hvis standard og området ikke bruges som toilet.

•

Etablering af rensebord for fiskere. Dette kræver dog at der bliver ordnede forhold til bortskaffelse af
affald.

•

Udvidelse af eksisterende P-plads. Evt. sammen med etablering af slæbested.

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

Vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til Loddenhøj/Barsø Landing - placering af jollehavn.

Område ca. 60 m. på begge sider af eksisterende badebro (ud for kiosk).
•

Bade område markeres med røde bøjer ud til en vanddybde på ca. 2,5 m. Herved adskilles badende og
sejlende, samt at der ikke henligger gamle ankre på havbunden, som kan beskadige badende.

•

Evt. forlængelse af broen så der kan foretages udspring.

•

Broen forsynes med flere trapper ved forskelige vanddybder.

•

Området hvor der i dag er borde/bænke. Lejeplads udvides med pladser hvor egen grill kan
medbringes.

Område Barsø Landing. Som vist ved placering 3.
•

Der etableres en jollehavn af passende størrelse. 25-35 jolle enheder inkl. 5 til 8 gæstepladser. Der er
ikke langt til sommerhusområdet hvor evt. gæster gerne vil medbringe båd.

•

Kan sammenbygges med færgelejet til Barsø færgen. På Barsø er den ene halvdel af lystbådehavnen
fælles med færgen.

•

Eksisterende god vanddybde.

•

Ligger bedre i læ for færgelejet.

•

Der forefindes allerede toilet faciliteter.

•

Stort område som kan udvides til P-plads for biler med trailer.

•

P-piads for bådtrailere, som evt. står der i længere tid for egen risiko.

•

Belaster ikke den i forvejen hårdt belastet Loddenhøjvej, hvor man har lavet tiltag for at trafiksikre
vejen.

•

Etablering af fælles område med borde/bænke, bålsted og grill.

Sammendrag.
Som beskrevet vil Loddenhøj Strand med den kystlinje, som er i dag og de forbedringer jeg har beskrevet
blive en af kommunens mest eftertragtede bade- og aktivitets strand. De beskrevne tiltag vil kunne udføres
for den 1 million, som er afsat i budget og mange vil være glade.
Jeg har haft en lille 11-13 fods jolle ved Loddenhøj næsten alle år fra 1970.1 midten starten af 1990 fik vi en
18 fods jolle, som tigger for anker på ca. 5 m. vand. En lille ro tur ud og hente den ind er sundt for ens
velvære. Måske skulle mange af dem, som ønskeren jollehavn gøre det samme.

Med venlig hilsen
Johan Vilken Nissen
Hjelmalle 12/Lønholt 77
6200 Aabenraa
Mail; nissen@nissenaab.dk
TIf. 30 74 52 92
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Loddenhøj Jollehavn

Til Aabenraa Kommune.
Efter at være kommet ved Loddenhøj i snart 25 år, synes jeg den planlagte jollehavn ved
Møllebækkens udløb er en kanon god idé til gavn for hele Aabenraa og omegn.
Havnen vil give et kæmpe løft for hele området og fremme turismen i Aabenraa Kommune.
Havnen vil også udvide sæsonen for udlejning af sommerhuse til turister, som ønsker at fiske
fra egen båd eller stå på SUP (Standup Paddleboard)
Desuden kunne det være et stort plus for roerne fra Aabenraa Roklub at kunne lægge til kajs
for en pause, inden turen går retur mod Aabenraa. Dette kunne også gavne Loddenhøj
Camping.
En placering ved Barsø Landing, vil for mig virke umuligt, da stort set alle interessenter i
jollehavnen har en tilknytning til enten Loddenhøj Camping eller et af sommerhusområderne
ved Loddenhøj, og vil det være uinteressant, at skulle køre over 8 km fra Loddenhøj over
Løjt Kirkeby til Barsø Landing for at kunne komme til sin båd. Og samme vej retur igen efter
endt sejllads. Desuden er der ingen toilet/bade- faciliteter ved Barsø Landing.
En placering ved den sydlige del af Loddenhøj strand vil ikke være muligt, fordi der her
findes 2 store sandrevler. En placering her ville kræve udgravning af en sejlrende gennem
den yderste revle og årligt vedligeholdelse heraf Og det vil være praktisk umuligt at lave et
slæbested pga. den lave vanddybde.
En 4. placering kunne være lige ud for campingpladsens bygning, hvor der er en badebro nu.

Med venlig hilsen
Ulrik Holm
Hjejlen 11
6270 Tønder
Mail: snulrik@outlook.com
Mobil: +45 60 52 37 11
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Jollehavn Loddenhøj - NEJ TAK!!

Auf der Facebook- Seite der Åbenrå Kommune wird in einem Video- Interview vom
27.07.2017 mit den 5 Geschwistern Storm uber deren 50 jåhriges Camping Jubilåum in
Loddenhøj geworben. http.s://\v\vw.facebook.com/aabenraakommune /
https://ww\v. iv.dk/navneaabenraa/Tvske-campister-feirer-usaedvanligt-iubilaeum/artikel/2525236

Dort hat Christiane gesagt, ein Sommer ohne Loddenhøj geht nicht.
Nun aber soli ein Jollenhafen unseren schonen Naturstrand zerstdren.
Wir kbnnen nur hoffen, dass die Kommune von diesem Vorhaben Abstand nehmen wird!
Die ZerstoiTing dieser Natur wurde flir uns bedeuten, dass unsere groBe, immer noch
wachsende Familie in Zukunft nicht mehr nach Loddenhøj kommen wird.
Allein 5-6 Camping-Dauerplåtze und viele gemietete Sommerhåuser wiirden dann
wegfallen.

Die Bootsbriicke in Loddenhøj wird nun schon seit Jahrzehnten von uns Campern und ein
paar Sommerhausbesitzern gemeinsam durch ein Sommerfest finanziert, gewartet, im
Friihjahr auf- und im Herbst wieder abgebaut. Diese Briicke hat flir die wenigen Boote
bisher mehr als ausgereicht.

1
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FUr den geplanten Hafen wurde sich følgendes Problem ergeben:
Bei einer geplanten Hafen- Wassertiefe von 1,5m reichen schon ein paar Tage Westwind
und alle Boote werden auf dem Trocknen liegen. Mindestens einmal im Monat werden die
Bootsbesitzer in Loddenhøj dann zwar ein Boot im Hafen, aber nicht im Wasser haben.
Wir brauchen keinen Hafen, obwohl wir passionieite Segler sind, unserejedoch Boote auf Barso auf Reede legen
wegen oben genannter Probleme.

Wir mochten den naturlichen Charakter von Loddenhøj bewahren und hoffen auf eine
bessere Losung. Wenn ein paar wenige Menschen ihre Boote flir ein paar wenige Wochen
im Jahr unbedingt in einen neuen teuren Hafen legen wollen, so wiirde sich doch Barsø
Landing als gunstige L5sung anbieten, es gibt dort bereits eine Hafenanlage, eine gute
Zufahrt und im Gegensatz zu Loddenhøj ist dort auch bei Westwind geniigend Wassertiefe.

Wir wollen keinen Hafen in Loddenhøj!!!
Loddenhøj ist perfekt, so wie es ist.

Hoffnungsvoll gruBen
Clara und Jens Brumma mit Frieda
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Herved sender jeg et indlæg vdr. Loddenhøj Jollehavn.
Med venlig hilsen
Hans Jørgen Hildebrandt

Denne mail er kontrolleret for vira af AVG.
httD://www.avg.com
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Ang. Jollehavn Loddenhøj.
Hans Jørgen Hildebrandt
Løjt Søndervang 18
6200 Aabenraa
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Helge Petersens indlæg i Jydske Vestkysten
ang. Jollehavnen.
Den bedste placering er absolut det udarbejdede projekt.
Den liile mole der kommer ud ved bækken gør at vandet bliver ledt længere
væk fra badestranden, - og hvis den også vil medvirke til at der aflejres mere
sand ved badestranden, som til tider er meget stenet, så har vi de første to
positive ting.
Jeg har fulgt debatten fra starten, og undrer mig over, at dem der buldrer
mest frem med mærkelige argumenter, i mange tilfælde er dem der bor
længst væk, og som man sjældent bemærker på stranden.
I min barndom og ungdom, var der også en lille bådklub med ca. 10 joller
(alle lokale), hvor der blev hygget og fisket, mens vi børn byggede dæmning
og legede i åen. (Også med overfladevandet fra septiktanke, og vi lever
endnu.)
Også indlæg om overbelastning af vejen er vildt overdrevne, da næsten alle
der får plads i Jollehavnen er lokale, der altid har haft deres gang ved
Loddenhøj og kommer der hyppigt.
Ang. orden på stranden ved jollerne, der ligger der nu, er det blevet lidt bedre
efter al den omtale der har været. Men det er stadig ikke pænt med
gummibånd mm..
Nej, lad os så få den Jollehavn, som er planlagt, det vil pynte på hele
Loddenhøj Strand, - og være til glæde for en masse mennesker/familier.
Med hilsen fra en ugentlig bruger og nyder af Loddenhøj Strand gennem 70
år!
Hans Jørgen Hildebrandt
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Att. Plan og miljø i Aabenraa Kommune
-

Høringssvar Loddenhøj Jollehavn

Venlig hilsen
Christian Friis
Midtmosevej 2,
6270 Tønder

( Slugten 53, Loddenhøj)
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Undertegnede Dorthe Olling og Christian Friis har haft sommerhus i Loddenhøj { Slugten 53) siden
1998 og derfor tilbragt en del tid i det skønne område med strand, camping og sætter rigtig stor
pris på det.
Vi er meget begejstret over, at der kan blive etableret en lille Jollehavn på placering 1, og
forhåbentlig anlægges som Loddenhøj Jollelaugs tidligere fremsendte ansøgning ( og tilladelse ).
En lille Jollehavn til 40-45 både ind et slæbested, et par bådebroer med en mole rundt om af
natursten, vil falde meget naturlig ind i området. Sidegevinsten vil så være, hvis der laves en fin
sandstrand langs den sydlige mole, så der kan bades uden, man skal gå ud over sten i bunden. Det
vil samlet set give et fint løft til området, uden det vil give øget trafik, eftersom en del af bådene
allerede i dag ligger der. En lille Jollehavn af den størrelse vil netop sætte orden på området, da
der i dag står og ligger en del både langs stranden eller ligger for svaj rundt i vandet foran
stranden.
For at flest mulige får glæde af en Jollehavn er det vigtigt, at den etableres på placering 1- netop i
nærheden af, hvor folk er og hvor omgivelserne og strandforholdene er velegnet.
Vi ser med stor glæde frem til projektets gennemførelse.

Venlig hilsen
Dorthe O. og Christian Friis
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Svar vedrørende spørgsmålene:
1) Jollehavn skal ligge ved Basrø Landing, fordi der meget plads og gode vendemuligheder
2) Noget lignende Kalvø havn
3} Små joller og mindre sejlbåde
4} Naturværdierne sikres ved IKKE at placere Jollehavn ved Loddenhøj
5) Stranden burde få en ny fast etableret badebro og stranden bør renses for sten og gøres mere badevenlig, da der
faktisk kommer rigtig mange badegæster - både lokale samt turister. Derudover burde man placere både og diverse
trailer der hos den nye Jollehavn.
Med venlig hilsen
Birte og Bo Boyum Johansen
Barsmark.
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Vedr loddenhøj jollehavn

Det er et positivt initiativ med en jollehavn i dette område så det ser jeg som god ide Vh Bent Møller Jørgensen
Sendt fra min iPhone

1

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Frank Kildegaard <f.kildegaard@gmail.com>
1. oktober 2018 18:31
Plan Post
Loddenhøj Jollehavn

Kategorier:

Journaliseret på 18/7817 - Lokalplan for rekreativt område ved Loddenhøj Strand;
Løjt

Jeg er varm fortaler for at Loddenhøj Jollehavn placeres på forslag 1.
Det falder efter min mening mest naturligt ind i området.
Standen far et kæmpe og tiltrængt løft. Man far et stykke sydvendt badestrand op ad molen.
Loddenhøj strand kommer til at ligne Sønderstrand i Aabenraa, som efter min mening er blevet en fantastisk
strand efter renoveringen.
Jollehavnen er et kæmpe plus for området. Man far ryddet op i gamle broer. Beton klodser^ojer i vandet
bliver jernet, og der etableres et anvendeligt slæbested. Det giver et kæmpe løft for området til gavn for
sommerhus ejerne, campingpladsen og borgerne i Løjt.
Jeg er selv bådejer. Idag ligger min båd ved Kalvø. Jeg har valgt at købe en plads ved Loddenhøj. Kalvø er
et fantastisk sted, men der er et stykke vej der hen, det er primert sejlbåde og store motorbåde ved Kalvø.
Jeg forventer at Loddenhøj Jollehavn bliver et sted hvor os med småbåde kan have et godt fællesskab.
Jeg mødte en tidl. kollega ved vaskehallen i Aabenraa, hun havde et “Nej Tak til Jollehavn” klistermærke på
hendes bil. Jeg spurgte hende hvorfor er du imod? og om hun bruger stranden ved Loddenhøj. Hun svarede.
En af mine venner spurgte mig om jeg ville sætte det på da de er ved at ødelægge Loddenhøj.... jeg sagde
bare at det var ok. Jeg bader altid ved Sønderstrand, det er en meget federe strand.
Jeg syntes at det var tankevækkende.
Der er naturligvis og modstandere, som er helhjertede modstandere. Pas nu på, for alt nyt er ikke farligt. Der
har sikkert også været modstand da campingpladsen og sommerhusområdet skulle etableres i tidernes
morgen.
Jeg er selv kommet ved Loddenhøj siden jeg var barn. Mine svigerforældre har sommerhus ved Loddenhøj.
Da jeg var barn var det den bedste strand i Løjt. Bortset fra at der er bygget en ny kiosk, er stranden kun
groet til siden den gang. Den trænger til et løft.
Jeg syntes ikke placering 2 giver det samme løft til stranden, og placering 3 vil kræve at der etableres
vejforbindelse mellem Loddenhøj og barsølanding for at komme sommerhus området og campingpladsen
tilgode.
Jeg håber at det lykkedes at få godkendt projektet.
Med venlig hilsen.
Frank Kildegaard
Barsøvænget 30, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Mobil 61616520
1
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Aabenraa Kommune
Kultur, Plan og Fritid.

Ideer og forslag til placering af jollehavn ved Loddenhøj / Barsølanding.

Placering nr. 1 / ANBEFALES.
En placering ved Loddenhøj Strand, som ønsket af Loddenhøj Jollelaug, kan stærkt anbefales. Den løsning
vil give et løft til hele området.
Projektet er godkendt af Kystdirektoratet.
Som forholdene er i dag på Loddenhøj strand, uorganiseret opbevaring af både og materiel på land og
mange fortøjninger i vandet nær strandkanten, gør det farligt, at bade i området. Den nye jollehavn og
sydvendte strand vil give nye og bedre muligheder for oplevelser for børn og voksne.
Placeringen er perfekt for brugere i nærområdet, campister og brugerne af sommerhusene ved Loddenhøj.
Det forslag der er fremlagt, med moler af natursten m.v. vil passe fint ind i området.
Plads til 45-50 joller.

Helge Pedersen
Lønholt 56, Loddenhøj.
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Til høring. Fortsættelse
Jeg fik des. Sendt min mail for tidlig.
Obs, nu har jeg de sidste 8 dage, været nede først at grave bækken fri til udløb, sidenhen flernet store sten (
mener store sten ) jeg går derfor ud fra det er en voksen, også ud fra størrelsen på fodtøj, der vil genere
andre.
Kunne ønskes en bedre strand for personer med handikap, hvor der bla. er en gangbarre, som går ud i
vandet, evt et område hvor der kan spilles bold.
Med venlig hilsen Inger Elbke, Lønholdt 43, Loddenhøj
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Til Aabenraa Kommune
Jeg vil hermed gerne rose Aabenraa Kommune for at bakke op om Loddenhøj Jollelaugs
arbejde med at etablere en jollehavn ved bækkens udløb.
Som anvender af stranden gennem årtier synes jeg den valgte placering ved bækken er den eneste rigtige.
Området der er relativ lavvandet og har aldrig været brugt af badegæster. Alle bader ved broen ud for kiosken.
Området hvor den nye havn skal ligge er gennem rigtig mange år blevet brugt til at opankre jolle
i vandet. Der ligger utroligt mange efterladte betonklodser, rustne og skarpe bilfælge samnt diverse jernbeholdere
fyldt med beton. Vi tør i hvert fald ikke lade vore børn bade der.
De vil nu blive fjernet og jollerne komme til at ligge i jollehavnen. Det vil være super med en størrelse på 50
bådpladser, så behøver ingen joller ligge andre steder.
Det er også rigtig fint at der er tale om joller og ikke sejlbåde hvor man kan høre tovværket smelle mod masten. At
havnen opføres i natursten og ikke beton er også et stort plus for naturen.
Og så glæder vi os rigtig meget til den nye strand som etableres op ad den sydvendte mole. Nu vil det blive muligt at
bade og sole sig i den ende af stranden.
En anden placering ved f.eks. Barsø Landing vil ikke få fjernet bådene som ligger på stranden eller som er opankret i
vandet.
Stor ros til de politikere som stadig står ved den lokalplan de én gang har godkendt.
Lad os komme igang.

Med venlig hilsen
Ole Nielsen

1
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Hermed min mening vedr. jollehavn Loddenhøj - Barsølanding.
Venlig hilsen
Jørn Steenberg
Østerløkke 4
6200 Aabenraa
TIf. 30709870
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Naturvejleder Jørn Steenberg, Østerløkke 4, 6200 Aabenraa
Aabenraa kommune har oplyst, at man snarest agter at udarbejde en ny lokalplan, hvis formål er:
at åbne muligheden for etablering af en jollehavn på Løjt Land ved Lodden Høj/Barsø Landing.
Kommunen har i den anledning spurgt om borgernes mening udmøntet i 5 spørgsmål ?
Spørgsmål 1:
Hvor kan jollehavnen i givet fald placeres på strækningen Lodden Høj - Barsø Landing?
Landskabet Løjt Nørre skov - Knudshoved er et unikt kystmoræne med stejle klinter flere steder
under nedbrydning af havets erosion.
Sandstranden ved Lodden Høj udgøres af en strandvold.
Hvorimod stranden ved Barsø Landing kan tilskrives sandaflejringer bag færgehavnen/molen.
Et hvert nyt indgreb på strandbredden f eks. moler, høfder slæbesteder broer mv. vil betyde
uforudsigelige ændringer af den strandbred og klint, vi kender i dag.
Vil man bevare nuværende status og tilgodese den almindelige besøgende, skal man efter min
mening undlade at etablere noget "anlæg" overhovedet!
Erfaringen viser, at selv små anlæg har en tendens til at udvide sig ved knopskydning, mv.
Spørgsmål 2,3 og 4 er besvaret implicit i Spørgsmål 1.
Spørgsmål 5:
Andre aktiviteter og faciliteter?
Folk besøger som hovedregel Løjt Land for at nyde kysten, naturen og strand med badeoplevelser,
lystfiskeri mv.
Man kunne styrke disse oplevelser ved at etablere en gangbar fodgænger sti på landbrugs og
skovarealer ovenfor strandbredden.
Se bl.a. udviklingen omkring Gendarmstien! ved Flensborg Fjord.
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Ang.høring.
Det vil være mest tilfreds stillende, at lave en jollehavn ved Barsø landing, da det vil være til mindst gene
der. Der er få sommerhuse, plads til bådtrailer og biler (mange træk kan være op til 10 m. større både ).
Det vil samtidig være mindst ødelæggende for vores natur, da Barsø færgen er der i forvejen.
Selvfølgelig skal vores natur sikres, hvis jollehavnen skal ligge lige ved bækken ( åen ) vil udløbet være i
fare, retningen af udløbet følger vinden, vil derfor sande til, bækken vil stoppe og folks ejendomme vil
ødelægges ved oversvømmelse ( har kendskab til dette opvokset ved bækken Kelstrup / Hejsager strand )
derudover vil der meget slam nord for jollehavnen ( undersøgt Årøsund havn). Ved blæst fra nordvest, vil
sandet fra stranden fernes med vinden, og stranden vil blive mindre, til gene for gæster og campister,
bevarer vi broen som er der en gennemstrømning som fører sand med, og mindre mulighed for at stranden
mindskes.
Selvfølgelig hvis Aabenraa kommune vil sende rendegraver for bækken og strandens skyld, vil det i
længden blive en dyr fornøjelse for skatteyderne i kommunen
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Jollehavn Loddenhøj - NEJ TAK! I
Auf der Facebook- Seite der Åbenrå Kommune wird in einem Video- Interview vom
27.07.2017 mit den 5 Geschwistern Storm Uber deren 50jåhriges Camping Jubilaum in
Loddenhøj geworben. httDs://www.facebook.com/aabenraakommune /

https://www.iv.dk/navneaabenraa/Tvske-campister-feirer-usaedvanligt-iubilaeum/artikel/2525236
Dort hat Christiane gesagt, ein Sommer ohne Loddenhøj geht nicht.
Nun aber soli ein Jollenhafen unseren schonen Naturstrand zerstoren.
Wir kdnnen nur hoffen, dass die Kommune von diesem Vorhaben Abstand nehmen wird!
Die Zerstorung dieser Natur wiirde fiir uns bedeuten, dass unsere groBe, immer noch
wachsende Familie in Zukunft nicht mehrnach Loddenhøj kommen wird.
Allein 5-6 Camping-Dauerplåtze und viele gemietete Sommerhåuser wiirden dann
wegfallen.
Die Bootsbrucke in Loddenhøj wird nun schon seit Jahrzehnten von uns Campern und ein
paar Sommerhausbesitzern gemeinsam durch ein Sommerfest finanzieit, gewartet, im
Friihjahr auf- und im Herbst wieder abgebaut. Diese Briicke hat fur die wenigen Boote
bisher mehr als ausgereicht.
Fur den geplanten Hafen wurde sich folgendes Problem ergeben:
Bei einer geplanten Hafen- Wassertiefe von l,5m reichen schon ein paar Tage Westwind
und alle Boote werden auf dem Trocknen liegen. Mindestens einmal im Monat werden die
Bootsbesitzer in Loddenhøj dann zwar ein Boot im Hafen, aber nicht im Wasser haben.
Wir branchen keinen Hafen, obwohl wir passionierte Segler sind, unsere jedoch Boote auf Barsd auf Reede legen
wegen oben genannter Probleme.

Wir mochten den naturlichen Charakter von Loddenhøj bewahren und hoffen auf eine
bessere Losung. Wenn ein paar wenige Menschen ihre Boote flir ein paar wenige Wochen
im Jahr unbedingt in einen neuen teuren Hafen legen wollen, so wurde sich doch Barsø
Landing als gunstige Losung anbieten, es gibt dort bereits eine Hafenanlage, eine gute
Zufahrt und im Gegensatz zu Loddenhøj ist dort auch bei Westwind geniigend Wassertiefe.
Wir wollen keinen Hafen in Loddenhøj!!!
Loddenhøj ist perfekt, so wie es ist.
Mit freundlichen GriiBen
Wolfgang Gobig

1
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Indsigelse mod Jollehavn Loddenhøj.

Bevar Loddenhøj Strand
Mit navn er Anders K. Skøtt, Rugmarken 12, 6200 Aabenraa.
Jeg er formand for Grundejerforening Rugmarken.
Jeg er daglig bruger af Loddenhøj Strand året rundt og har været det i næsten 60 år.
Natur og miljø
- Vi har en dejlig naturlig strand med rent vand af højeste kvalitet, som sjældent
overskrider grænserne for forurening, vel nok den eneste i kommunen med så høj
vandkvalitet.
- Det skulle nødig blive til en mudderpøl som Sønderstrand hvor ingen gider bade, her
tænker jeg på, at vandet ikke vil få fri gennemstrømning, men stillestående vand i den
nye kunstige sydvendte bugt, med tang, alger, vandmænd og brandmænd.
Der vil altid ske ændringer når man griber ind i naturen og sjældent til den positive
side.
- Placering ved udløbet af Barsbæk, hvor ørreder går op og lægger yngel, strider
kraftigt mod naturen og bevarelsen af samme.
- Hvor skal 40-50 bådtrailere opbevares? Skal de ligge på vor skønne strand hele
sommeren, så børn kan klatre på dem og komme til skade. Ansvar ?
- Børns færdsel på broen kan ikke undgås, med risiko for, at falde i vandet. Ansvar?
Finansiering
- Finansieringen ser helt urealistisk ud, pludselig kan en entreprenør udføre det til den
halve pris af andre tilbud.
- Indskyderne risikerer, at miste deres indskud ved en evt. konkurs under etablering.
- Indblanding af en privat investor med kommunale midler, kan umuligt være i
kommunens interesse.
- Pludselig står en privat investor som ejer af jollehavnen, som kan bestemme priserne.
- Hvem skal varetage og finansiere havnen, som årligt vil sande til, med omkostninger
til uddybning.
Kommunen
- Hvor får man pludselig 1 mili. i budgetforslaget til en jollehavn til gavn for 40-50
brugere, der må være andre fornuftige steder man kan bruge 1 miil., som i på forhånd
ligeså godt kan smide i havet - for at blive ved det maritime sprog.
- Der har været argumenter for, at man hurtigt kunne søsætte redningsbåden i en
redningsaktion - det vil da være mest nærliggende, at det sker fra Barsølanding, hvor
færgen altid vil blive inddraget i en given situation - og hele koordinering sker fra
Barsølanding.
- Kommunen vil så gerne sætte nye skibe i søen, hvad med at man vedligeholder det
man har, som Loddenhøjvej og andre veje i området, har man budgetteret med det?
- Hvad med en gangsti til stranden fra sommerhusområdet - den kommer alle til gode,
såvel beboere som turister.

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

-

-

Hvad med trafiksikkerheden på den i forvejen stærkt trafikerede vej ? Der køres
adskillige gange daglig til rensningsanlægget med store lastvogne fra
rensningsanlægget.
Brug beløbet på renholdelse af stranden for tang o.l., ordnede parkeringsforhold og
en naturvenlig legeplads for børn.

Alternativ
- Placering ved Barsølanding, her er der den korrekte vanddybde, toiletforholde hele
året og god plads til evt, trailere.
- Eventuelt en placering til højre for Loddenhøjvej, med et ophalested og plads til
nogle få joller.
- Det nuværende projekt med 40-50 joller er der ikke behov for.
Til Byrådet
- Som regel sparer man alt væk eller nedlægger i yderområderne, så hvorfor etablere
noget som kun kommer få til gode - tænk jer om og brug vore skattekroner
fornuftigt, jeg forudsætter, at vi har et fornuftig valgt byråd der varetager og ”lytter”
til beboernes interesse.
- Der er mange spørgsmål som ikke er afklaret - så tank jer godt om og drag ikke
nogen forhaste beslutninger.
”Bevar Loddenhøj Strand”.
Anders K. Skøtt
Rugmarken 12,
6200 Aabenraa
Tlf. 40173122
anders.skott@outlook.com
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Hej
1. Jollehavn bør ligge ved Barsølanding 2. Efter behov 3. Efter behov og kan sagtens værre større bådtyper 4. ??
5. Syntes at man skal lave et slæbested og en en træbro mod øst ved loddenhøj strand hvis der ikke etableres en
jollehavn.
Mvh fam. Johansen Bygade 69 6200

1

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filér:

Søren Duwel <gdduwel@hotmail.com>
1. oktober 2018 11:26
Plan Post
Loddenhøj
Anlæggelse af lystbådehavn på Løjt Land PDF.pdf

Kategorier:

Journaliseret på 18/7817 - Lokalplan for rekreativt område ved Loddenhøj Strand;
Løjt

Venlig hilsen
Søren Diiwel
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Anlæggelse af lystbådehavn på Løjt Land

Jeg har hele mit liv kommet ved Loddenhøj året rundt og holder meget af området. Jeg har siden
det i 2015 første gang blev kendt at Loddenhøj jollelaug planlagde at anlægge en lystbådehavn
været store modstandere af hele projektet. Stor var glæden derfor også da lokalplanen, på baggrund
af min klage, blev tilbagesendt af Planklagenævnet sidste år. Men da det nu desværre ser ud til at
kommunen igen overvejer at gennemfører projektet, har jeg følgende indvendinger og spørgsmål.
Økonomien bag projektet: Da lokalplanen blev sendt i høring i 2015-16, og under den
efterfølgende politiske behandling, blev vores bekymringer over økonomien i projektet fejet af
banen som irrelevante. Vi har dog set på Store Okseø hvad der sker når politikerne ikke sikre sig at
den langsigtede økonomi er holdbar, og i dag står man med en større oprydning som ingen vil
betale for. I den sammenhæng vil jeg minde om at jollelaugets vedtægter fastslår at medlemmer og
bestyrelse udelukkende hæfter for deres indskud, og ikke for yderlige omkostninger. Det
driftsbudget som jollelauget afleverede i 2016 indeholder så store mangler, at jeg håber kommunen
kritisk vil forholde sig til jollehavnens langsigtede økonomi inden man går videre med projektet.
Jeg hæfter mig især ved følgende punkter:
- Tilsanding:
I ansøgningsprocessen mellem Kystdirektoratet og jollelauget blev en stor del af
dokumentationsarbejdet omhandlende ændringer i sedimenttransport langs kysten varetaget
af NIRAS, på vejene afjollelauget.
Følgende skrivelse er fra NIRAS til Kystdirektoratet, dateret 6. December 2013
Havneindsejlingen kræver en periodevis oprensning... Det er ikke ukendt at der vil
forekomme tilsanding på en materialevandringskyst, og havnen er bekendt med årlige
udgifter hertil.

Den rapport fra DHI som Loddenhøj Bevar Naturstranden har faet udarbejdet nævner
desuden også at der vil ske tilsanding hvis havnen placers hvor jollelauget ønsker (placering
1) af størrelsen 1.000- 1.500 m3 om året (DHI rapport s.8)
I jollelaugets ansøgning til kommunen om at genoptage udarbejdelsen af en lokalplan

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

indrømmer jollclaugets formand også al der sker omfattende tilsanding af det nuværende
slæbested, som er placeret hvor jollelauget ønsker at placere deres havn.
På den baggrund er det bekymrende at jollelaugets driftsbudget ikke afsætter penge til denne
årlige oprensninger af havnen, hvilket må siges at repræsentere en væsentlig ekstra
omkostning. Er det kommunens opfattelse at det er foreneligt med ansvarlig sagsforvaltning
ikke at bede jollelauget om at dokumentere at de økonomisk kan løfte denne årlige
omkostning?
- Vedligeholdelse: I driftsbudgettet har jollelauget afsat 10.000 kr. om året til
vedligeholdelse. Løsøre (broer etc.) har en samlet anskaffelsespris på over 600.000 kr (
minus arbejdstimer). Er det kommunens opfattelse at man ved at afsætte 10.000 kr. om året
realistisk kan vedligeholde broer etc. der har en anskaffelsespris på over 600.000 kr.? Det
virker ærlig talt lidt lavt sat. Er det kommunens opfattelse at det er foreneligt med ansvarlig
sagsforvaltning ikke at bede jollelauget om at dokumentere at de økonomisk kan løfte den
årlige vedligeholdelsesomkostning?
Ødelæggelse af stranden mellem Loddenhøj og Barsølanding
DHI rapporten viser tydeligt at anlæggelsen af en havn på placering 1 vil stoppe den naturlige
sedimenttransport langs kysten mod nord, og fører til et øget erosionspres på kysten mellem
Loddenhøj og Barsølanding (DHI-rapport s. 7-8). En sådan erosion kan mindskes hvis der klappes
sand på mindre end en meters dybde nord for Loddenhøj, hvilket dog i praksis er umuligt. En gåtur
langs stranden mellem Loddenhøj og Barsølanding vil i fremtiden derfor blive umuliggjort, da
stranden pga. det øgede erosionspres, ikke vil være farbar.
Ingen kompensation for den inddragede strand
Jollelauget har fremført at de vil anlægge en erstatningsstrand syd for havnen, som kompensation
for den del af Loddenhøj der inddrages til havnen. Men som DHI rapporten tydeligt viser, så er
denne erstatningsstrand ren fantasi. Den såkaldte sydvendte strand vil hurtigt blive skyllet ud i havet
igen. Jollelauget ønsker derfor at inddrage den bedste del af badestranden ved Loddenhøj, uden at
strandens mange andre brugere på nogen måde kompenseres.
Jollelaugets påstand om at den nordlige del af Loddenhøj er den værste del af badestranden og
meget tang befængt, er lodret forkert hvilket der sagtens kan skaffes billede dokumentation for. Det
er en virkelig god badestrand med sandbund. At påstå at stranden cr ”tangbelagt og ... ikke nogen
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reel strand’’ som jollelaugets formand gør, kan nemt påvises som usandt ved blot at besøge

stranden.
Ydermere så vil den erstatningsstrand som jollelauget vil anlægge blot skubbe strandlinjen
længere mod øst. Os der regelmæssigt kommer ved Loddenhøj ved at dette vil betyde at der meget
hurtigere vil blive dybt når man bevæger sig ud i vandet. Stranden vil derfor blive langt mindre
egnet som badestrand til små børn.
Jollelaugets løfter om at der skabes en bedre og sikre badestrand er derfor helt uden hold i
virkeligheden, hvilket DHI rapporten også viser. Har kommunen tænkt sig at jollelauget skal bevise
deres påstand?
Lystbådehavn, ikke jollehavn
Jollelauget har under arbejdet med den tidligere lokalplan faet tilladelse til at otte pladser i havnen
må bmges af både op til 26 fod. Ligeledes har man da man solgte bådpladser, solgt otte pladser på 3
X

10 meter. Herunder er et billede af en lystbåd på 26 fod.

Denne båd er 26 fod lang, og vil fint passe ind på en bådplads på 3 x 10 meter, som jollelauget altså
har solgt otte af Bådens dybdegang er 0,7 meter, og den kan derfor uden problemer anløbe
jollehavnen der planlægges at anlægges med en dybde på 1,5-2 meter. Jollelaugets påstand om at
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dybden i havnen forhindre større både i at benytte havnen, viser sig derfor at være forkert da
ovemævnte bådtype sagtens kan benytte en evt. (jolle)havnen. Jollelaugets havneregulativ nævner
også kemiske toiletter og slæbejoller. Hvorfor nævnes disse i regulativerne for en jollehavn, der kun
skal benyttes af joller? Kemiske toiletter og slæbejoller finder man kun på lystbåde, og ikke i joller.
Hvad jollelauget siger, og hvad jollelauget agter at gøre virker som to forskellige ting.
Lystbåde af den type som jollelauget planlægge skal benytte havnen, har aldrig været
hjemmehørende ved Loddenhøj. Vi hører nu at folk der har deres lystbåd i Aabenraa lystbådehavn,
planlægger at flytte deres både til Loddenhøj for at spare den lange sejltur ud af Aabenraa fjord. Er
det hensigten med kommunens investering i jollehavnen? Jollehavnens oprindelige formål var at
samle de joller der i dag ligger for svaj. Hvorfor skal man så til at hente store motorbåde til
området? Svaret er selvfølgelig at det er den eneste måde hvorpå jollelauget kan fa økonomien i
deres projekt til at hænge sammen.
Hvis kommunen insistere på at anlægge en jollehavn ved Loddenhø,j så burde man benytte
chancen under udarbejdelsen af en ny lokalplan, til at sætte en øvre grænse på 21 fod på både der
skal benytte havnen. Men man vil nok opdage at jollelauget kraftigt vil modsætte sig dette, da de
altid har planlagt at anlægge en lystbådehavn, og ikke som man påstår en jollehavn.
Brøde grund er ikke en hensigtsmæssig placering
Placering nr. 1 er ikke en velegnet placering til en havn på grund af den ringe vanddybde.
Jollelauget har tilladelse til at udgrave til 2 m. dybde i havneudsejlingen, men vores opmålinger
viser at vanddybden øst for havnens placering er mindre end 2 m. (se DHI-rapport s. 4). Jollelauget
må derfor enten udgrave en sejlrende eller affinde sig med den mindre vanddybde der vil
vanskeliggøre at benytte havnen ved især lavvande. Jolleleauget har ikke tilladelse fra
Kystdirektoratet til at udgrave en sejlrende, og direkte adspurgt svarer Kystdirektoratet at da en
sådan sejlrende yderligere vil medfører erosion nord for havnen, kan man ikke garantere at en sådan
tilladelse kan opnås (kopi af mail korrespondance er sendt til kommunen). Jollelauget har ikke
ønsket at svare på kommunens forespørgsels om man ønsker at udgrave en sejlrende.
Jeg opfordre til at kommunen hurtigst muligt at bringe klarhed over om jollelauget ønsker at
udgrave en sejlrende for at kunne besejle havnen. Hvis dette er tilfældet så burde jollelauget
pålægges at indhente en tilladelse fra Kystdirektoratet, der jo muligvis ikke kan opnås, inden
kommunen bruger flere ressourcer på planarbejdet af en havn, der måske i praksis aldrig kan
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anlægges. Hvis jollelauget ikke mener der er brug for at udgrave en sejlrende, så er det påfaldende
at de ikke ønsker at svare på kommunens henvendelse.
Placering 1 er den værst mulige placering
At placere en havn på den nordlige del af Loddenhøj medfører en række problemer:
Det er kun en lille fatal (5-8 medlemmer) afjollclaugets medlemmer der har
sommerhus på Lønholt. Alle andre, sommerhusejere som ikke-sommerhusejere,
skal forbi campingpladsen for at komme til havnen. Dette vil medfører en
væsentlig stigning i biltrafikken forbi campingpladsen, som allerede i dag er
problematisk.
-

Jollehavnens oprindelige formål var at samle områdets joller. Ironisk nok vil et
valg af placering 1 have den modsatte effekt. Hovedparten af de lokale jolleejere
ønsker i dag intet at gøre med jollehavnen, og de vil blot flytte deres jolle længere
ned syd på stranden, hvis havnen anlægges. Jollehavnen forværre derfor den
oprindelige udfordring i stedet for at løse den. Dertil skal siges at der er sket en
væsentlig forbedring af situationen siden jollelauget begyndte deres arbejde i
2012. Den nuværende campingbestyre har gjort en stor indsats, og i dag fremstår
området rydeligt, i modsætning til hvad jollelauget hævder.

-

Der er ikke plads til parkering og opbevaring på den nordlige del af Loddenhøj.
For at skaffe plads til parkering og navnlig opbevaring ønsker jollelauget at
anlægge en parkerings- og opbevaringsplads i kote +2 meter helt ud til den
nuværende kystlinje. I dag opbevares jollerne på langs af kysten, til dels skjult i
terrænet. Jollelauget ønsker at opbevare deres både på tværs af kysten, og i kote
+2 meters højde, hvor de vil være synlige langs hele kysten mod syd. Hvordan
dette skulle være en forbedring af den nuværende situation har jeg svært ved at
forstå.

-

Der er ikke tilstrækkelige toilet faciliteter ved Loddenhøj til at håndtere en
stigning i antal af gæster, og der er ikke plads til at opfører en ny toiletbygning i
tilknytning til havnen uden at påvirke udsigten langs kysten.

-

En placering ved Barsøelanding vil på alle måder være bedre. Indrømmet enkelte
(toneangivende) medlemmer afjollelauget vil fa 500 m. længere ned til deres båd,,
men der vil være mange fordele:
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O Havnen vil kunne anlægges ved en ufremkommelig stenkyst, og således
uden at inddrage badestrand.
o Placeringen vil ikke medfører øget erosionspres på kysten.
o Kystdirektoratet og nuværende havnebestyrelse ved Barsøelanding er
positiv over for denne placering.
o Der er masser af plads til parkering og opbevaring, samt etablering af
ekstra toiletfaciliteter.
o Der vil ikke ske en stigning i trafik forbi campingpladsen.
o Placering kan samtænkes med det planlagte sommerhusområde ved Brøde.

Venlig hilsen
Søren Duwcl
Clausens alle 76
5250 Odense SV
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Hej,
Jeg har fulgt sagen fra sidelinjen fra start til nu. Jeg bor selv i Løjt Kirkeby og bruger ofte Genner Bugt og
de omkringliggende strande. Jeg er selv sejler og har min båd liggende på Kalvø. Jeg har, sådan helt
overordnet, et stort hjerte for området hvor min familie har rodfæstet igennem generationer.
Helt tilbage i 60’erene, før min tid, drev mine bedsteforældre campingpladsen. De har helt sikkert nydt godt
af denne og dermed af tidligere beslutningstageres mod til områdefomyelse og progressiv tankegang.
Jeg er fortaler for en jollehavn, og mener at den forrige debat kørte af sporet med forkerte begreber. Der
blev benyttet ord som "Yacht-havn" og “Store både”. Der blev talt om stenmoler der ville hindre udsigten.
Intet kunne være mere forkert. Som jeg læser planerne, er der tale om mindre både op til 8 meter og heraf
afledt begrænset dybdegang. Den opildnede stemning syntes, blandt andet, at være penneført af personer
uden reel tilknytning til området - men omvendt af personer med stor erfaring og veneration for det skrevne
ord. Særligt har en person fra Tønder været kraftigt på barrikaderne. En nærmere undersøgelse viser, at
denne ikke har reel tilknytning, men snarere er faglært meningsdanner og skribent. En sådan person har ofte
stor magt over de der ikke ønsker at bruge tid på nærmere undersøgelse. Det er synd for de der ønsker
fornyelsen og de der har et reelt ønske/behov for en jolleplads.
Jeg hører/ser/læser også, at mange af modstanderne er lidt oppe i årene. De syntes at have minder/følelser i
klemme. Jeg fornemmer at disse mindes en svunden tid med daglige badeture og hygge. Faktum er nok, at
fa af disse har været ude at bade i de berørte områder for placering 1 & 2. Placering 3 har aldrig kurme
fungeret som badestrand og genere ingens udsigt, hvorfor en placering her ville mildne modstandsgruppen.
Placering 1 er den rigtige og ville også sikre en ny strand til gavn for hele Løjt Land området, men Placering
2 er også brugbar. Placering 3 ville være synd, idet denne placering ikke ville afhjælpe oplagsproblememe
på stranden idet mange af disse joller nok har direkte tilknytning til sommerhusområdet og campingpladsen.
Disse brugere vil næppe køre til Barsø Landing, som på trods af direkte tilknytning, ligger relativt langt fra
Loddenhøj målt i kørselsafstand.
1 den forrige debat blev der, af modstanderne, udarbejdet en række randeringer som viste en meget stor
stenmole. Vektorgrafikken var helt forkert, men havde den ønskede skræmmeeffekt. En nærmere
undersøgelse af demografi og geografi i blandt modstanderne kunne måske give et nuanceret billede af den
enkeltes bevæggrunde.
Som sejler igennem en livstid, ser jeg et skred mod de mindre både. Folk ønsker både på 5-8 meter der kan
trailes og vinterhåndteres nemt og billigt. Folk ønsker at bruge/nyde Genner Bugt til dagsture og hygge.
Hertil er de mindre både i klar fremgang. Der ses/høres også hos de forskellige forhandlere af småbåde.
Jeg håber at Aabenraa Kommune vil lytte til det store tavse flertal som gerne vil en jollehavn og en deraf
afledt tiltrængt fornyelse af vores dejlige Loddenhøj.

1
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Jeg håber at Aabenraa Kommune vil skære igennem når modstandsgruppen bruger skræmmekampagner og
falske betegnelser af bådstørrelse.
Med håbet om en snarlig påbegyndelse af et unikt og herligt projekt ved Loddenhøj.
Med venlig hilsen
Martin Brink
Barsøvænget 6
6200 Aabenraa
m: +45 3074 7489
e: brinks epost@hotmail.com
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Mein Vorschlag zur Fraqe des Jollenhafens:
Auf der Facebook- Seite der Åbenrå Kommune wird in einem Video- Interview vom 27.07.2017 mit den 5
Geschwistern Storm uber deren SOjåhriges Camping Jubilåum in Loddenhøj geworben.
Dort håbe ich gesagt, ein Sommer ohne Loddenhøj geht nicht.
httDs://www.facebook.com/aabenraakommune /
httDs://www.iv.dk/navneaabenraa/Tvske-camDister-feirer-usaedvanliQt-iubilaeum/artikel/2525236

Nun aber soli ein Jollenhafen unseren schdnen Naturstrand zerstdren.
Wir kdnnen nur hoffen, dass die kommune zu Gunsten der Natur und der Menschen keinen Hafen in
Loddenhøj erlaubt.
Die Zerstorung dieser Natur wCirde fur uns bedeuten, dass unsere grofle, immer noch wachsende Familie
in Zukunft nicht mehr nach Loddenhøj kommen wird.
Allein 5-6 Camping-Dauerplåtze und viele gemietete Sommerhåuser wurden dann wegfallen.
Wir brauchen keinen Hafen.
Die Bootsbrucke in Loddenhøj wird nun schon seit Jahrzehnten von uns Campern und ein paar
Sommerhausbesitzern gemeinsam durch ein Sommerfest finanziert, gewartet, im Fruhjahr auf- und im
Herbst wieder abgebaut. Diese Brucke hat fur die wenigen Boote bisher mehr als ausgereicht.
Der geplante Hafen funktioniert nicht.
Bei einer geplanten Hafen- Wassertiefe von 1,5m reichen schon ein paar Tage Westwind und alle Boote
werden auf dem Trocknen liegen. Mindestens einmal im Monat werden die Bootsbesitzer in Loddenhøj
dann zwar ein Boot im Hafen, aber nicht im Wasser haben,
Wir mdchten den naturlichen Charakter von Loddenhøj bewahren und hoffen auf eine bessere Ldsung.
Wenn ein paar wenige Menschen ihre Boote fur ein paar wenige Wochen im Jahr unbedingt in einen
neuen teuren Hafen legen wollen, so wurde sich doch Barsø Landing als gunstige Losung anbieten, es gibt
dort bereits eine Hafenanlage, eine gute Zufahrt und im Gegensatz zu Loddenhøj ist dort auch bei
Westwind genugend Wassertiefe.
Wir wollen keinen Hafen in Loddenhøj!!!
Loddenhøj ist perfekt, so wie es ist.
Hoffnungsvoll GrufJt
Christiane Matzen - Storm

1
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Til Aabenraa Kommune
Høringssvar på spørgsmålene i forbindelse med jollehavn
Adl. Hvor kan jollehavn i området ved Loddenhøj/Barsø Landing i givet fald placeres?
En jollehavn bør placeres ved Barsø Landing.
Fordi området trænger til fornyelse. Her har man adgang, plads til bådtrailere og vanddybde ud af
havneområdet.
Ad2. Hvor stor skal en jollehavn være?
Jollehavnen, bør være til 40-50 både.
En jollehavn som den skitserede, opfatter vi mere som en lystbådehavn. Det er fordi det forudsætter
en større betaling for leje af bådpladserne og det har jolleejere ikke ønske eller behov for. De har
alene brug for et slæbested/Rampe.
Ad3. Hvilke typer af både skal jollehavnen i givet fald kunne rumme?
Laver man en jollehavn, med bådpladser op til 27 fod, er det også for lystbåde.
Gæstesejlere vil se en mole og en indsejling som viser: Her er det også plads til mig! Det vil så blive for
både motorsejlere og sejlbåde. Broer og anlæg kan ikke drives økonomisk af jolleejere alene, derfor er
en lystbådehavn placeret ved Barsø Landing at foretrække.
Ad4. Hvordan kan naturværdierne sikres?
En etablering ved Barsø Landing bryder ikke væsentligt ind i naturen.
Her er ingen bækudløb, man bryder ikke ind i nogen badestrand ved at placere en lystbådehavn vest
for færgelejet. Her er vanddybde til at komme ind og ud af havnen, modsat Loddenhøj, hvor der er
revler.
Ad5. Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet og hvad skal
det indeholde af aktiviteter og faciliteter?
Selv om der placeres en jollehavn=lystbådehavn ved Barsø Landing, bør der være et slæbested ved Loddenhøj
Der er mange jolleejere der har behov for at få deres jolle i vandet, hvor de tager den med hjem igen
på deres trailere. Det behov dækkes ved at etablere et slæbested nedenfor feriekolonien ved
Loddenhøj. Her kunne det være oplagt at få bedre tilkørselsforhold og parkeringsplads til biler og
jolletrailere, hvor jolleejere kvit og frit kan bruge faciliteterne.
Med venlig hilsen
Anne-Marie og Peder Luckmann
Slugten 11, Loddenhøj
6200 Aabenraa
m 22703084
e luckmann@email.dk
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Kære læser,
Jeg er født og opvokset i Barsmark, og har altid været flittig bruger af Loddenhøj. Jeg ser mit hjemme som
Barsmark, selvom jeg er flyttet fra byen for at studere og arbejde. Hver gang jeg er hjemme, cykler, kører
eller går jeg ned forbi Loddenhøj, hvor jeg med glæde iagttager naturen, vandet og de smukke omgivelser.
Jeg er også blandt de gæster - eller indfødte - som bruger stranden og ikke blot iagttagter den. Jeg er en
flittig bruger af stranden, og bader ofte - også i vinterhalvåret!. Hver gang jeg går i bølgen blå, er det fra
området hvor der ønskes at etablere en Jollehavn. Her er der ingen sten - hverken på stranden, i vandkanten
eller i vandet. Som flittig badegæst, ville det ærgre mig, hvis der blev etableret en jollehavn netop der!
Set fra en lokal badegæsts synsvinkel, som kender til de omkringliggende områder på Løjtland, syntes jeg at
Jollehavnen ville være bedre placeret ved enten Barsø Landing eller nede foran Kolonien. Begge steder er
der færre badegæster, flere sten, og der ligger allerede joller.
Jeg går ind for at bevare Loddenhøj strand og håber at vi kan finde et alternativ til placeringen af
jollehavnen, med ønske om at finde en løsning som kan tilfredstille alles behov, og hvor der ikke skabes
splittelse blandt lokalbefolkningen.
Håber at vi i samarbejde kan komme frem til en bedre løsning end den nuværende.
Mange hilsener
Petrea Krag Burba

Venlig hilsen / Best regards
Petrea Krag Burba
M:+45 26 25 61 7.i
E. Dkburba@gmail.com
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Hvis der er behov for yderlige jollehavn på Løjtland, syntes vi den skal placeres ved Barsø Landing.
Ved Barsø Landing er der bedre mulighed for at parkere biler og bådtrailere uden det genere andre . Her må der
også være gode muligheder for at lave en jollehavn i læ af færgelejet.
Ved Loddenhøj har det ofte været temmelig rodet af bådtrailere og lign og det vil sikkert ikke blive mindre hvis den
ønskede jollehavn bliver bygget.
Mange dage om sommeren kan det være vanskeligt at finde parkeringsplads, så der er ikke behov for yderlig
belastning af bådtrailere og lign.
Stranden ved Loddenhøj er et dejligt stykke natur, både visuelt og at færdes i. De mennesker som gerne vil sejle,
optager en for stor del af stranden frem for gæster, familier, børn, turister og andre.
I den nordlige del af Loddenhøj strand er der et lille vandløb hvor mange børn bruger tid på leg. Såfremt jollehavnen
bliver bygget, vil dette område helt sikkert komme til at ligge i læ, der vil samle sig meget affald og ingen fjerner
det.
Området ved Loddenhøj kan optimeres ved bedre parkerings muligheder, borde og bænke, et par læskure med
udsigt over vandet.
BEVAR NATUREN.
Med venlig hilsen

Ikke plastre til med byggeri til gavn for få.
Lis Krag, Barsmark Bygade 118, Carit Rasmussen, Kallemosen 34.
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Emne: Ang. Jollehavn ved Loddenhøj
Hej!
Kan ikke lade være med at kommentere angående en ny jollehavn ved
Loddenhøj strand.
Fatter ikke der er nogen der er imod ideen. Det må være dem der aldrig har sat
sine ben ombord på et mindre skiv’.
Søsport er for børn, unge og gamle, søsport er rekreation ligesom fodbold er
det for andre.
En jollehavn vil være et kæmpeaktiv for Loddenhøj. Hvem har ikke lyst til at
gå en tur på broerne og kikke på bådene. Børnene vil flokkes om
krabbebassinet og lave krabbevæddeløb, hvis der da kommer en krabbebro i
den lille havn.
Jeg far da helt lyst til at flytte til Loddenhøj når der kommer en lille havn og
også en stenfri badestrand.
Venlig hilsen
Arne Thiellesen
Møllevænget 23
Hostrupskov
6200 Aabenraa
Danmark
0045 30229368
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Overordnet set er jeg ikke overbevist om der overhovedet er behov for en ny jollehavn på Løjtland
Hvor stor er opbakningen? Hvor mange er villige til at lægge de nødvendige penge i det ny Jollelaug?
Desuden bryder jeg mig heller ikke om at En Anonym Sponsor skal bidrage med en million ! Hvad sker der
der hvis økonomien ikke rækker ??
Vedr. Hovedspørgsmålene:
J_ Den bør placeres ved Barsø Landing . Dels for ikke at ødelægge naturen ved Loddenhøj, dels pga de
meget bedre trafikforhold, ikke mindst for at tilgodese campingpladsen !
2 Det afhænger vel af behovet! Kender kommunen overhovedet det ?
3 Joller og mindre sejlbåde
4 Ved at lave et mere skånsomt indgreb i naturen (ikke en mastodont på 60 x 60 m der rager 2 m over
havniveau)
5 Den eksisterende bådebro i området bevares.
Der kan etableres et slæbested for isætning / optagning af mindre både og joller
Der etableres de nødvendige faciliteter med P-plads m.m. der kræves for at et slæbested kan fungere !
Med venlig hilsen
Gert Diiwel
Kromai 27
Løjt Kirkeby
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Barsmark, 30. september 2018
Vedn Aabenraa kommunes høring om placering af en ioiiehavn på Løjtland,
Aabenraa kommune har spurgt om borgernes mening i forbindelse med placeringen af en jollehavn,
hvor egeninteresser, følelser og holdninger tilsyneladende i den grad har delt vandene både blandt
Loddenhøj’erne og blandt naboer og i familier.
Med udgangspunkt i den instruktive planredegørelse på kommunens hjemmeside, vil jeg som bredt
lokalhistorisk interesseret og bestyrelsesmedlem i Løjt Lokalhistoriske Forening herved udtrykke
min - og mange andre medlemmers - mening om placeringen:
En placering ved Loddenhøj vil være problematisk, ikke så meget på grund af tilstedeværelse af
joller, som placeringen af en lang, høj og bred stenmole, der vil ødelægge en familievenlig strand
med en god udsigt fra selve stranden, der bør bevares uden for meget ’^tivoli’’. Endnu mere
bekymrende vil være ødelæggelsen af en unik og stort set uspoleret kyststrækning fra Barsø landing
til Knudshoved.
En placering ved Barsø landing vil ud fra kommunens planredegørelse til gengæld være særdeles
hensigtsmæssig, da der her allerede er moleanlæg og hvor man kan udnytte det eksisterende
havnemiljø. Tilmed er der ganske kort afstand fra Barsø landing til Loddenhøj. De fordele, man
måtte få ved placering i Loddenhøj vil også kunne opnås ved placering ved Barsø landing.
Med venlig hilsen,
Karen Lildholdt, Lindsnakkevej 19F, 6200 Aabenraa (sommer: Barsmark, Løjtland)
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Aabenraa kommune
Som bruger mangeårige bruger af Loddenhøj strand vil jeg gerne udtrykke min store ros til Aabenraa
kommune for at støtte Loddenhøj Jollehavn.
Dette projekt vil give område et meget stort løft. Samtidig vil Loddenhøj blive mere attraktiv for flere
turister.

En havn ved Loddenhøj vil tiltrækker mennesker i området, og dermed udvikle området.

Jeg ser frem til at følge havnens tilblivelse, og ikke mindst til at være brugere af både strand og havn.

Venlig hilsen

Lilian Thoms
Frilandsvej 11
6270 Tønder
61709552
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Kære Kommune
Endelig et godt lokal initiativ der kan sikre fritidsfiskerne på Løjt en god mulighed for et sikkert sted at kunne fortøje
båden.
Sammen med min svoger havde vi for år tilbage vores jolle liggende på stranden. Det var besværligt at få den i
vandet hver anden dag i sommerhalvåret. Nu slår man flere fluer med et smæk. Det førnævnte. En flot badestrand.
Ordnede forhold for flere.
Nu vil jeg overveje at anskaffe en jolle igen.
Havnen er godt placeret. Det den rager over vandet vil ikke genere nogen, slet ikke de sommerhuse der ligger ret
højt bagved. Campingplads og strandgæster får mulighed for badebro og mere sandstrand.
Kære kommune. Rigtig gode takter som jeg håber ikke bliver ødelagt af få højtråbende mennesker der kalder sig
sommerhusejere uden at være det.
Med venlig hilsen
Jorgen Hansen Berg Stollig Bygade 12 DK-6200 Aabenraa berg@stofanet.dk 40173030

Virusfri. www.avQ.com
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jeg går ind for plan nr. 2 som jollehavn
Mvh Ole Warming
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Som sommerhusejer ved Loddenhøj og medlem af Loddenhøj Jollelaug støtter jeg deres forslag.
Størrelsen og placeringen er den helt korrekte i min optik.
Med en placering tæt ved campingpladsen og sommerhusene, vil den lille og flot anlagte havn give mere
liv i området. Alle kan frit bevæge sig på broerne, der bliver lavet en krabbebro til glæde for de yngre
gæster, en strand op ad sydmolen etc.
> Med en placering ved Barsølanding, vil gæsterne ved Loddenhøj ikke få mulighed for at benytte
ovenstående faciliteter. Så der kommer ingen synergi med områdets brugere.
> Ved en placering foran Gladsaxe, skal anlægget meget langt ud i fjorden {for at komme i kontakt med
revlen). Jeg kan ikke forestille mig, at det vil være billigt eller falde naturligt ind i naturen med en placering
i det område.

Med venlig hilsen / Best Regards / Mit Freundlichen Grussen,

Lars Peter Færge
Cand.merc(dat.)

KommaKolon

Østergade 7
6230 Rødekro
DK

Direkte: +45 61 280 180
Mail: lpf@kommakolon.com
Web; www.kommakolon.com

Hvis du har modtaget denne email ved en fejl, så informer mig venligst.
Piease inform me if you have received this e-mail by mistake.
Tænk på miljøet før du printer | Consider the environment before you print
1
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Vi vil gerne tilkendegive, at vi synes rigtig godt om forslaget til en jollehavn, ud fra de skitser og placering der er vist i
Jollelaugets prospekt.
Lillian Og Benny Pabst
Sommerhusejere Lønholt 27
Loddenhøj

Sendt fra min iPhone
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Til Aabenraa Kommune.
Jeg vil hermed gerne kommentere på Aabenraa Kommunes indkaldelse til ideer og forslag til placering af
Jollehavn ved Loddenhøj.
En Jollehavn vil være med til gøre området mere attraktivt som turist. Med en havn vil der være mulighed
for at sejle til og fra stedet fra de nærliggende campingpladser og fra Barsø.
Som bruger af Loddenhøj Camping og sommerhusområdet gennem flere år, mindst 50 år, både som
sommerhus lejer, campist og lystfisker, er det oplagt, at der etableres en Jollehavn ved Loddenhøj
I det udsendte materiale er der 3 placeringsmuligheder, hvor jeg kun kan se den ene er en reel mulighed i
området.
Jollehavnen skal etableres ved Møllebækken, placering 1.
Som lystfisker vil placering 2 ,være til stor scene for os, som bruger området til vores sport.
Placering nr 3 ligger for langt væk fra campingpladsen og sommerhusene i området. Det vil skabe unødig
traffik i området, og det vil som sommehusej er/lej er og campist være forbundet med store gener, da bådene
i havnen skal til ses jævnligt.
De nuværende muligheder for jolleejere, hvor bådene skal ankres op ved fortøjninger fastgjort til anker af
forskelligt materiale, er til stor gene bundforholdene, miljøet, badegæster og lystfiskere.
Derfor vil jeg hermed gerne bakke op om at en Jollehavn med placering ved Møllebækken er den eneste
rigtige beslutning.
Som campist er det af afgørende betydning at Campingpladsen er attraktiv at besøge, der skal være gode
faciliteter, hvilket en jollehavn, en bålplads, og legeredskaber til børn, borde/ bænkesæt, toiletforhold ,
indkøbmuligheder er del af.
Med venlig hilsen
Annalene Koch
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Wir das sind Uwe Storm und Familie Heiko Storm und Familie und Peter Storm mit Familie. Wir sind seit
iiber flinfzig Jahren Camper in Loddenhoy.
Wir lieben die Landschaft und die netten Menschen.
Unser groBtes Anliegen ist den Jollehavn zu verhindem. Es ist ein Eingriff in die Natur und wtirde vieles
zum Nachteil der Menschen veråndem.
Wenn unbedingt ein Jollehavn gebaut werden soli ,dann bitteschon in Barsd-Landing.
Lasst bitte die Natur vor Loddenhoy so wie sie ist.
Mange Tak ,

die Familien Uwe Peter und Heiko Storm aus Husum
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Til Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa kommune
Hermed fremsendes ideer og forslag til Loddenhøj / Barsø Landing - placering af jollehavn
Jfr. planlovens §23c
Der anmodes om kvittering for modtagelse af denne mail med vedhæftede dokument.

Vedr.
Indkaldelse af ideer og forslag til Loddenhøj / Barsø Landing - placering afjollehavn
Jfr. planlovens §23c.
Kultur, Plan & Fritid: plan@aabenraa.dk

Nærværende henvendelse, med svar på indkaldelse af ideer og forslag til Loddenhøj / Barsø Landing placering afjollehavn, ønsker at sætte fokus på de rekreative og miljømæssige værdier i eksisterende
strandareal ved Loddenhøj, der ifølge Aabenraa kommunes oplysninger udgør 300 m lang og 15 m bred
strand med de nødvendige faciliteter som toiletter, informationstavle, skraldespande, P-plads og en
badevandsprofil der signaleres med blåt flag.

Afsnit 1:
Af indkaldelsens fem hovedspørgsmål besvares primært spm. 5:
Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet og hvad skal
det indeholde af aktiviteter og faciliteter?

Det unikke strand- og badeområde kan øge tiltrækning af badegæster og sikre de miljømæssige værdier ved
etablering af særlige områder:
1: Lavtvandsområde (mellem eksisterende private badebro og bækkens udløb).

1
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Området tilføres sand på strandområdet. Diskret skiltning markerer området som forbeholdt familier med småbørn. I badeområdet markeres vanddybder med enkelte pæle. Yderste pæle kan i juni, jul og august evt.
forbindes med en enkel flydespærring.

2. Naturformidlings- og fiskeområde (umiddelbart syd for badeområde, ud for eksisterende lejrskole)
Fiskeri ved kysten, på strand og i vandet markeres med skilte, der etableres oplysningstavle og opsættes
rensebord.
I nær tilknytning til badeområde etableres naturformidlingsområde, med plads til ”Mobillen”, kommunens
naturformidlings-skurvogn, hvorfra aktiviteter for børn med net, vandkikkerter, vaders mv. tager
udgangspunkt. Der opsættes enkle oplysningstavler, der udfordrer børn i alle aldre til krabbefiskeri og
udforskning af vandmiljøet.

3. Havsvømning
Eksisterende badebro erstattes af en flydebro. Denne kan udbygges med en flydende arm, der rækker ud på
dybt vand med mulighed for at henvise til et særligt havsvømningsområde. Her kan også etableres særlige
udspringsområder fra den flydende bro.

4. Vandaktiviteter
Der etableres slæbested for isætning af mindre joller ved strandområde ud for Lejrskole og bro erstattes af
flydebro med plads til små åbne joller og robåde.
Der etableres en særlig flydebro til isætning af kajak, kano og paddleboards.

5. Strandovematning
I forlængelse af naturformidlings- og fiskeriområde mod syd etableres særlig område til strandovernatning
med bålplads og lave shelters.
Området markeres med enkle skilte.

Det understreges, at etablering af flydebroer, skiltning og lignende sker på en måde, hvor det samlede
indtryk af stranden er at det er et naturområde.

Loddenhøj Strand ønskes bevaret som et sted, hvor man kan komme og bruge naturen, være tæt på.

2
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Formidling
Under borgerinformation på ’aabenraa.dk’ oprettes en oplysningsside om Loddenhøj Strand.
Stranden profileres på øvrige turistmateriale som et strandområde med aktiviteter.

Afsnit 2:
Svar på øvrige spørgsmål:
1:

Jollehavn kan i givet fald placeres ved Barsø Landing, hvor eksisterende broforløb kan udbygges. Her
tilgodeser vanddybde endvidere etablering af anløb for mindre sejlførende joller.

2:
Jollehavn skal maximalt kunne rumme 30 både inkl. 8 gæstepladser

3:
Jollehavn kan rumme åbne joller, motorbåde med overbygning og mindre sejljoller.

4:
Naturværdier sikres bl.a. gennem etablering af de i afsnit 1 anførte, samt etablering af jollehavn ved Barsø
Landing.

Med venlig hilsen
Birgitte Thun og Flemming Stentoft Thun
Lønholt 75, 6200 Aabenraa — Sommerhus
/Tyttebærvej 37, 8800 Viborg
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Vedr.
indkaldelse af ideer og forslag til Loddenhøj / Barsø Landing - placering af jollehavn
Jfr. planlovens §23c.
Kultur, Plan & Fritid: plan@aabenraa.dk
Nærværende henvendelse, med svar på indkaldelse af ideer og forslag til Loddenhøj / Barsø Landing placering af jollehavn, ønsker at sætte fokus på de rekreative og miljømæssige værdier i eksisterende
strandareal ved Loddenhøj, der ifølge Aabenraa kommunes oplysninger udgør 300 m lang og 15 m bred
strand med de nødvendige faciliteter som toiletter, informationstavle, skraldespande, P-plads og en
badevandsprofil der signaleres med blåt flag.
Afsnit 1:
Af indkaldelsens fem hovedspørgsmål besvares primært spm. 5:
Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet og hvad skal
det indeholde af aktiviteter og faciliteter?
Det unikke strand- og badeområde kan øge tiltrækning af badegæster og sikre de miljømæssige værdier
ved etablering af særlige områder:
1: Lavtvandsområde (mellem eksisterende private badebro og bækkens udløb).
Området tilføres sand på strandområdet. Diskret skiltning markerer området som forbeholdt familier med
småbørn. I badeområdet markeres vanddybder med enkelte pæle. Yderste pæle kan i juni, jul og august
evt. forbindes med en enkel flydespærring.
2. Naturformidlings- og fiskeområde (umiddelbart syd for badeområde, ud for eksisterende lejrskole)
Fiskeri ved kysten, på strand og i vandet markeres med skilte, der etableres oplysningstavle og opsættes
rensebord.
I nær tilknytning til badeområde etableres naturformidlingsområde, med plads til "Mobillen", kommunens
naturformidlings-skurvogn, hvorfra aktiviteter for børn med net, vandkikkerter, vaders mv. tager
udgangspunkt. Der opsættes enkle oplysningstavler, der udfordrer børn i alle aldre til krabbefiskeri og
udforskning afvandmiljøet.
3. Havsvømning
Eksisterende badebro erstattes af en flydebro. Denne kan udbygges med en flydende arm, der rækker ud
på dybt vand med mulighed for at henvise til et særligt havsvømningsområde. Her kan også etableres
særlige udspringsområder fra den flydende bro.
4. Vandaktiviteter
Der etableres slæbested for isætning af mindre joller ved strandområde ud for Lejrskole og bro erstattes af
flydebro med plads til små åbne joller og robåde.
Der etableres en særlig flydebro til isætning af kajak, kano og paddleboards.
5. Strandovernatning
I forlængelse af naturformidlings- og fiskeriområde mod syd etableres særlig område til strandovernatning
med bålplads og lave shelters.
Området markeres med enkle skilte.
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Det understreges, at etablering af flydebroer, skiltning og lignende sker på en måde, hvor det samlede
indtryk af stranden er at det er et naturområde.
Loddenhøj Strand ønskes bevaret som et sted, hvor man kan komme og bruge naturen, være tæt på.
Formidling
Under borgerinformation på 'aabenraa.dk' oprettes en oplysningsside om Loddenhøj Strand.
Stranden profileres på øvrige turistmateriale som et strandområde med aktiviteter.
Afsnit 2:
Svar på øvrige spørgsmål:

1:

■

Jollehavn kan i givet fald placeresved Barsø Landing, hvor eksisterende broforløb kan udbygges. Her
tilgodeser vanddybde endvidere etablering af anløb for mindre sejlførende joller.
2:
Jollehavn skal maximalt kunne rumme 30 både inkl. 8 gæstepladser
3:
Jollehavn kan rumme åbne joller, motorbåde med overbygning og mindre sejljoller.
4:
Naturværdier sikres bl.a. gennem etablering af de i afsnit 1 anførte, samt etablering af jollehavn ved Barsø
Landing.

Med venlig hilsen
Birgitte Thun og Flemming Stentoft Thun
Lønholt 75, 6200 Aabenraa - Sommerhus
/Tyttebærvej 37,8800 Viborg
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Til Aabenraa kommune vedr. Jollehavn.
Det ville være absurd og altødelæggende at anlægge en jollehavn på den lille bitte hyggelige strand ved Loddenhøj,
som ikke kan være mindre end den er. Området burde langt snarere fredes!!
Med venlig hilsen
Annemarie Torresin
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Vorschlag Jollehavn Barsø Landing.pdf; ATT00001.htm; Vorschlag Jollehavn Barsø
Landing Dansk.pdf; ATT00002.htm
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Kære Åbenrå Kommune,
i vedhæftet fil finder du mit forslag (Tysk og dansk) til en Havn i Loddenhøj eller i Barsø Landing.
Jollehaven nej Tak!!!!
hilsener
Ulf
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Mein Vorschlgg zur Fraae des Jollenhafens:
Auf der Facebook- Seite der Åbenrå Kommune wird in einem Video- Interview vom
27.07.2017 mit den 5 Geschwistern Storm uber deren 50 jdhriges Camping Jubildum in
Loddenhø] geworben.
Dort hat Christiane gesagt, ein Sommer ohne Loddenhøj geht nicht.
http^V/www fncfthonk rnm/nnhfinrnnkntnmunR /
http';7/www jv Hk/nnvnpnnhpnrnn/Ty«;k<=>-rnmpi<:tpr-fpjrRr-ii5nftdvnnligt-ji ihilnPiim/nrfik(^l/9.S9.S9^i^

Nun aber soli ein Jollenhafen unseren schdnen Naturstrand zerstoren.
Wir konnen nur hoffen, dass die kommune zu Gunsten der Natur und der Menschen keinen
Hafen in Loddenhø] erlaubt.
Die Zerstorung dieser Natur wurde fur uns bedeuten, dass unsere groBe, immer noch
wachsende Familie in Zukunft nicht mehr nach Loddenhø] kommen wird.
Allein 5-6 Camping-Dauerpidtze und viele gemietete Sommerhduser wurden dann
wegfallen.
Wir brauchen keinen Hafen.
Die Bootsbrucke in Loddenhø] wird nun schon seit Jahrzehnten von uns Campern und ein
paar Sommerhausbesitzern gemeinsam durch ein Sommerfest finanziert, gewartet, im
FrOhjahr auf- und im Herbst wieder abgebaut. Diese BrOcke hat fur die wenigen Boote
bisher mehr als ausgereicht.
Der geplante Hafen funktioniert nicht.
Bei einer geplanten Hafen- Wassertiefe von 1,5m reichen schon ein paar Tage Westwind
und alle Boote werden auf dem Trocknen liegen. Mindestens einmal im Monat werden die
Bootsbesitzer in Loddenhø] dann zwar ein Boot im Hafen, aber nicht im Wasser haben.
Wir mdchten den naturlichen Charakter von Loddenhø] bewahren und hoften auf eine
bessere Losung. Wenn ein paar wenige Menschen ihre Boote fur ein paar wenige Wochen
im Jahr unbedingt in einen neuen teuren Hafen legen wollen, so wurde sich doch Barsø
Landing als gunstige Losung anbieten, es gibt dort bereits eine Hafenanlage, eine gute
Zufahrt und im Gegensatz zu Loddenhø] ist dort auch bei Westwind genOgend Wassertiefe.
Wir wollen keinen Hafen in Loddenhø]!!!
Loddenhø] ist perfekt, so wie es ist.
Hoffnungsvoll GruBt Ulf Matzen - Storm

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

DSK-4J90W22 htho 04-10-2018 14:59 SEPBARCODE: OU303

mit forslag til spørgsmålet om Jollehavnen
På Facebook-siden af Åbenrå Kommune, i et video interview den 27.07.2017,
vil 5 søskende Storm fremme deres 50-års campingjubilæum i Loddenhøj.
Der sagde Christiane, en sommer uden Loddenhøj virker ikke.
https://www.facebQQk,cQm/aQbenrQakQmmune /
http5://www jvdk/nnvnfinnhpnrnn/Ty5kp;-rnmpi<stfir-fpjmr-ii5np>dvnnligt-jiihilnffiim/nrtikfil/9.S9.S93i^

Men nu skal en jollehavn ødelægge vores smukke naturlige strand.
Vi håber kun, at kommunen ikke tillader en havn i Loddenhøj til gavn for natur og
mennesker. Naturens ødelæggelse ville betyde for os, at vores store, stadigvoksende
familie ikke kommer til Loddenhøj i fremtiden. Alene 5-6 permanente campingpladser og
mange lejede sommerhuse vil så forsvinde.
Vi har ikke brug for en havn.
I årtier har bådbroen i Loddenhøj været finansieret af os campister og et par
sommerhusejere sammen ved en sommerfest, serviceret, åbnet om foråret og
demonteret igen om efteråret. Denne bro har været mere end nok til de få både hidtil.
Den planlagte havn virker ikke.
Med en planlagt havdybde på 1,5m er der et par dage nok til en vestlig brise, og alle
både ligger på tørt grund. Bådsejere i Loddenhøj vil mindst en gang om måneden have
en båd i havnen, men ikke i vandet.
Vi ønsker at bevare Loddenhøjs naturlige karakter og håber på en bedre løsning.
Hvis nogle få mennesker vil sætte deres både i en ny dyre havn i et par uger om året, ville
Barsø Landing være en god løsning, der er allerede en havnefacilitet, en bedre indkørsel
og i modsætning til Loddenhøj der er, selv i vest vind nok vanddybde.
Vi ønsker ikke en havn i Loddenhøj!!!
Loddenhøj er perfekt som det er.

Forhåbentlig hilse
Ulf Matzen - Storm
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Auf der Facebook- Seite der Åbenrå Kommune wird in einem Video- Interview vom 27.07.2017 mit den 5
Geschwistem Storm iiber deren 50 jåhriges Camping Jubilåum in
Loddenhøj geworben. httDs://\vww.facebook.com/aabenraakommune /

httDs://u'w\v.iv.dk/navneaabenraa/Tvske-campister-feirer-usaedvanligt-iubilaeum/artikel/2525236 Dort hat Christiane gesagt, ein
Sommer ohne Loddenhøj geht nicht.
Nun aber soli ein Jollenhafen unseren schonen Naturstrand zerstoren.
Wir konnen nur hoffen, dass die Kommune den Unsinn einsehen wird.
Die Zerstdrung dieser Natur wlirde flir uns bedeuten, dass unsere groBe, immer noch wachsende Familie in Zukunft
nicht mehr nach Loddenhøj kommen wird.
Allein 5-6 Camping-Dauerplatze und viele gemietete Sommerhåuser wurden dann wegfallen.
Wir branchen keinen Hafen.
Die Bootsbriicke in Loddenhøj wird nun schon seit Jahrzehnten von uns Campem und ein paar Sommerhausbesitzern
gemeinsam durch ein Sommerfest finanziert, gewartet, im Friihjahr auf- und im Herbst wieder abgebaut. Diese
Briicke hat flir die wenigen Boote bisher mehr als ausgereicht.
Der geplante Hafen funktioniert nicht.
Bei einer geplanten Hafen- Wassertiefe von 1,5m reichen schon ein paar Tage Westwind und alle Boote werden auf
dem Trocknen iiegen. Mindestens einmal im Monat werden die Bootsbesitzer in Loddenhøj dann zwar ein Boot im
Hafen, aber nicht im Wasser haben.
Wir mochten den naturlichen Charakter von Loddenhøj bewahren und hoffen auf eine bessere Losung. Wenn ein paar
wenige Menschen ihre Boote fiir ein paar wenige Wochen im Jahr unbedingt in einen neuen teuren Hafen legen
wollen, so wiirde sich doch Barsø Landing als gunstige Losung anbieten, es gibt dort bereits eine Hafenanlage, eine
gute Zufahrt und im Gegensatz zu Loddenhøj ist dort auch bei Westwind geniigend Wassertiefe.
Wir wollen keinen Hafen in Loddenhøj!!! Loddenhøj ist perfekt, so wie es ist. Hoffnungsvoll GriiBt Lilli MatzenStonn
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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir die Familie Storm sind seid vielen Jahren in Loddenhøj Dauercamper. Wir genieBen es sehr , daB der
Campingplatz nicht so gerammelt voll von Touristen ist. Es ist noch sehr familiår dort und das
schåtzen wir sehr. Mit einer neuen Badestelle und Steeg wird automatisch der Tourismus angesprochen und
vermehrt. Die Gefahr ist, daB sich dann die Dauercamper davon gestdrt fuhlen und den Platz verlassen und
einen neuen Campingplatz suchen.
Unsere Bitte ist es , nichts von der gleichen dort zu Bauen.
Mit freundlichen GruBen
Gabi klein ( geb. Storm)
Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
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Med de strøm og vindforhold der råder ved Loddenhøj skfter stranden ofte karakter.
Sander forsvinder. Derfor bør Loddenhøj Bådelaug pålægges den forpligtigelse at sørge
for at der altid findes "en ny strand" langs den sydvendte mole.
Med venlig hilsen
Hrolf Thorulf
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Til Aabenraa Kommune.
Som tidligere campist og nu sommerhusejer med mere end 50 år ved Loddenhøj synes jeg den planlagte
jollehavn ved Møllebækkens udløb er en super idé til gavn for hele Aabenraa og omegn.
Havnen vil give et kæmpe løft for hele området og fremme turismen i Aabenraa Kommune.
Havnen vil også udvide sæsonen for udlejning af sommerhuse til turister, som ønsker at fiske fra egen båd.
En placering ved Barsø Landing er helt umulig. Stort set alle interessenter i jollehavnen har en tilknytning
til enten Loddenhøj Camping eller et af sommerhusområderne ved Loddenhøj.
Det vil være uinteressant, at skulle køre 8,5 km fra Loddenhøj over Løjt Kirkeby til Barsø Landing for at
kunne komme til sin båd. Og 8,5 km retur igen efter endt sejllads.
En placering ved den sydlige del af Loddenhøj strand vil ikke være muligt, fordi der her findes 2 store
sandrevler som tydeligt ses ved hård vestenvind. En placering her ville kræve udgravning af en sejlrende
gennem den yderste revle.
Den nordlige del af den nuværende strand bruges aldrig af badende, dels på grund af vanddybden, men
desværre også fordi der gennem tiden er placeret mange betonklodser og rustne bilfælge til fortøjning af
både i vandet.
Et eventuelt slæbested vil skulle føres så ekstremt mange meter ud i vandet på grund af den lave vanddybde,
at det ikke vil være muligt at søsætte båden fra en bil.med bådtrailer.
Desuden ville slæbestedet skulle sikres med en eller form for stensætning på begge sider.
En ny jollehavn ved Møllebækkens udløb bliver både smuk og praktisk.
Jollehavnen har også det slæbested som mange efterlyser, og slæbestedet er beskyttet af moler på alle sider.
Samtidig vil blive muligt at bade fra den nye strand som etableres i forbindelse med opførelsen af den
sydlige mole
Og sidst men ikke mindst: efter rigtig mange år er der opnået tilladelse fra Kystdirektoratet til opførelse
jollehavnen med denne placering. En anden placering sætter projektet 10 år tilbage uden garanti for en
tilladelse.

Med venlig hilsen
Erling Jordt
Lokesager 8
6500 Vojens
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Loddenhøj jollehavn

Aabenraa kommune
Som sommerhusejer i Loddenhøj- Barsbæklund - og barnefødt i Barsmark, vil jeg gerne udtrykke min meget store
ros til Aabenraa kommune for at støtte Loddenhøj Jollehavn.
Det er et rigtig flot projekt som falder fint ind i naturen, og som er et meget stort løft til området.
Det vil gøre området mere attraktivt for turister og lokale, et sted at samles om. En havn hvad enten den er lille eller
stor tiltrækker altid mennesker i området.
Desuden ser jeg frem til den nye strand som alle lokale også vil få stor glæde af.
Vi glæder os og det vil blive endnu mere attraktivt at have sommerhus i området.
Løjt land er fyldt med strande hvor man kan være sig selv, hvis det er det man vil.
Der er et stort fredet areal på Løjt land, så de få steder der kan ske udvikling bør man følge med tiden og udvikle.
Vi ser frem til at følge havnens tilblivelse, og ikke mindst til at være brugere af både strand og havn.

Venlig hilsen
Karen Beer
kfpiron Roør
I PXCACDQISC KOnSULZnT )

strandvejen 232, Strib
DK 5500 Middelfart
info@karenbeer.dk
www.karenbeer.dk
M:+45 2324 0925
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På forespørgsel om placering af en jollehavn, vil den helt naturlige plads for en ny havn være

vsdBarsø LandinQ.
Ved Loddenhøj vil den både skæmme og ødelægge stranden for de mange hundrede der hver
sommer benytter denne dejlige strand.
Mange hilsner
HrolfThorulf
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Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
i.
Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Ref.nr.=feadclbd07e84a70903d8da8f3b41310]
Besked:
--- Oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
På vegne af AKSB Holding Aps, fremsender jeg på det kraftigste modstand af, at der
etableres en jollehavn ved Loddenhoj, argumenterne er:
- vi har en en unik badestrand med det reneste vand i hele kommunen, vandprøverne har
de sidste fem år, hvor man har taget vandprøver, vist en meget høj kvalitet.
- vandkvaliteten vil blive berørt at molen, med stillestående vand med tang, alger og
brandgobler. (se Sønderstrand hvad det har resulteret i).
- Loddenhøj badestrand er for alle og ikke kun for få 40 jolleejere.
- møljøet og badevandet vil blive ødelagt af, støj, olie/benzin, fiskeaffaldt og andet
affald.
- trafikken på Loddenhøjvej er i forvejen hårdt belastet ikke mindst af store
Landbrugsredskaber og store lastbiler som dagligt henter slam på rensningsanlægget. Og
hvorfor forøge trafikken yderigere langs campingpladsen og sommerhus området.
- hvor vil man placere 44 jolletrailere? skal de ligge på stranden om sommeren, det
vil absolut ikke give stranden et løft.
- vi har endnu aldtrig haft et uheld ved Loddenhøj med børn - hvem tager ansvar for
hvis et barn falder i vandet fra molen? - tanken tør jeg slet ikke tænke.
Forslag:
- skal der absolut være en jollehavn, er placering ved Barså Landing, at foretrække,
her er der god vanddybde, toiletforhold året rundt, mere eller mindre opsyn via
færgemandens tilstedeværelse.
- lav et slæbested til højre for Loddenhøj, således at turister og andre beboere kan
sætte deres båd i vandet.
- lav i en mere børnevenlig legeplads og bedre parkeringsforhold.
Loddenhøj Badestrand er for alle og ikke kun for få.
Anders K. Skøtt

Sagsnummer:

1595257

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
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Claus Lochmann
Jollehavn

An die Gemeinde Aabenraa,
seit uber funfzig Jahren verbringen wir viele Wochenenden und unseren Sommerurlaub auf dem schonen
Campingplatz in Loddenhoj direkt an der Ostsee. Sogar unsere Hochzeit und Silberhochzeit haben wir dort gefeiert,
weil wir sehr verbunden sind, mit diesem schonen Platz. Dieser Ort ist Natur und Entspannung pur. Håufig berichten
wir Freunden und Verwandten mit Begeisterung von diesem schonen Flecken Erde und wir wolien dies auch gerne
mit anderen teilen, aber dann muss diese Natur erhalten bleiben. Auch die Kommune Abenraa hat auf ihrer
Facebookseite im letzten Jahr mit einem Video iiber unsere Familie (Storm) geworben.
Mit Entsetzen haben wir gehort, dass es immer noch die Idee gibt, einen Jollehafen am Strand von Loddenhoj zu
bauen. Wir halten einen Jollehafen flir einen massiven Eingriff in die schone Natur an der Ostsee, der negative
Auswirkungen auf das Erholungspotential vieler Urlauber haben wird.
Ein Hafen zieht Trailer und Autos an, die bewegt und untergebracht werden wolien, dabei aber den Platz wegnehmen,
an dem sich Urlauber aufhalten wolien. Wer Kinder am Bach, der beim geplanten Hafen in die Ostsee flieBt, einmal
beobachtet hat, wie sie Damme und Umleitungen flir das Wasser bauen und hautnah die Kraft der Natur erleben, der
wird kaum auf die Idee kommen, gerade dort eine Betonmole in die Ostsee zu bauen.
Da Westwind das Wasser weit vom Ufer wegtreiben kann (In diesem Sommer wieder haufig zu beobachten), wiirde
das zu einem Hafen ohne Wasser fuhren, was wohl auch fUr Boosbesitzer eher unattraktiv ist.
Um Loddenhoj flir Urlauber mit kleinen Booten attraktiver zu machen, konnten wir uns statt des Jollehafens eine
Slipanlage flir Trailer noch vor dem Campingplatz vorstellen. Der Zugang konnte aus der Linkskurve zum
Campingplatz kommen, dort wo bereits ein gespurter Weg nach rechts unterhalb des Ferienheimes existiert. So
konnte ein Durchgangsverkehr zwischen Campingplatz und Strand mit der von ihm ausgehenden Gefahr flir
Strandurlauber, insbesondere flir Kinder, die zwischen Strand, Spielplatz und Kiosk mit offentlicher Toilette pendeln,
vermieden werden.
Sicherlich waren viele Dauercamper und Ferienhausgaste in Loddenhoj bereit, an einem solehen Untemehmen
mitzuwirken, so wie sie seit vielen Jahren dafiir sorgen, den Strand durch zwei ins Meer gebaute Brucken durch Aufund Abbau sowie Pflege und Wartung attraktiv zu halten.
Flir groBere Jollen mit mehr Tiefgang, die sicher im Wasser liegen sollen, bietet sich aus unserer Sicht der bereits als
Fåhrhafen ausgebaute Anleger in Barsoe Landing an. Dort gibt es eine ausreichende Wassertiefe, der Meeresgrund
fållt ziemlich dicht am Ufer bereits steil ab. AuBerdem gibt es dort bereits Parkflachen, die noch optimaler genutzt
werden konnten. Eine Anbindung durch die StraBe nach Lojt Kirkeby ist gegeben und wird sicher immer gepflegt
werden, da sie der Zugang fiir die Bewohner der Insel ist.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie von dem Bau eines Jollehafens in Loddenhoj Abstand nehmen und sich flir einen
anderen Standort entscheiden, denn wir mdchten gerne noch lange mit unserer groBen Familie dort Urlaub machen
und mit einem solehen Hafen konnen wir uns das nicht vorstellen.
Birgit (Storm) und Claus Lochmann
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Til Aabenraa kommunes afdeling for ny lokalplan, for mulig placering af Jollehavn på Løjtland.
Vi fremsender hermed vores idé og forslag.
Vi har igennem flere år opholdt os i området ved Loddenhøj strand, og har nydt den dejlige natur på
stedet, og den skønne uforstyrrede udsigt til Barsø, og det kan vi rigtig godt tænke os at vi kan blive ved
med, sammen med alle de andre mennesker der også nyder denne naturperle som Løjtland og Loddenhøj
strand er;
Det fine strandområde ved Loddenhøj vil blive ødelagt, hvis man bygger store stenmoler 50 meter ud fra
stranden, og ligeledes parallelt med stranden, blot for at kunne kalde det en jollehavn.
Det er et voldsomt byggeri på en så lille strand, hvor badegæsterne vil klumpe sig sammen både på
stranden og i vandet.
Stranden bruges også udenfor badesæsonen, mange bruger området hele året til at gå ture langs
stranden, og nyde naturen og roen i området samt fuglelivet. Mange er glade for Loddenhøj som det er i
dag, og ønsker at området og stranden vedbliver at være et uforstyrret sted - Nemlig en lille strand nær en
lille campingplads og sommerhuse , og IKKE en havn og et havnemiljø, med hvad det måtte indebære.
Hvis der skal etableres en jollehavn, kunne det så være i forbindelse med Barsø Landing nær
færgeanlægget ???
En anden mulighed kan også være at Aabenraa havn kan tilbyde en jollehavn / pladser til de Interesserede
jolleejere.
Med venlig hilsen
Bjarne Nielsen og Kirsten Honoré Clausen.
Kanehaven 28
8240 Risskov.
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Til Aabenraa Kommune - plan@aabenraa.dk

Besvarelse af: ”Hvad mener du”, om placering afjollehavn på Løjt Land

Først og fremmest tak Aabenraa Kommune fordi I forud for udarbejdelse af en ny lokalplan spørger og
inddrager borgene. Det er vi rigtig glade for. Altid dejligt når en kommune lytter til sine borgere.

1. En jollehavn bør i givet fald placeres ved Barsø Landing. Der er rigtig fm plads der. Eks. til venstre
for færgelejet (mod Frederikshøj). Der er ligeledes rigtig fine tilkørselsforhold og en stor P-plads. I
modsætning til en evt. jollehavns placering ved Loddenhøj, hvor pladsen i forvejen er trang og hvor
al trafik skal forbi campingplads og strand. Desuden vil en evt. jollehavn ved Loddenhøj fortrænge
badegæster, da der simpelthen ikke er hverken P-pladser eller strand nok. Vi synes at stranden ved
Loddenhøj er områdets absolut bedste og anser den for værende et meget stort aktiv for Aabenraa
Kommune. Naturligvis først og fremmest for kommunes egne borgere, men også med hensyn til
turisme. For den fuldstændige uberørte naturstrand, med 180 graders frit udsyn uden nogen form for
menneskeskabte indgriben, findes efterhånden fa steder i landet. Dette er noget Aabenraa Kommune
bør værdsætte meget højt og sikre går videre til de kommende generationer. Mange turister kommer
til området for at opleve denne 100 % natur. I vores familie benytter vi Loddenhøj strand hver eneste
gang der er mulighed for det. Sådan håber vi det kan blive fremover, også for vore børn og
børnebørn. Og at den fantastiske strand, med den unikke udsigt, derfor ikke ødelægges med
1
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menneskelig indgriben i form af eks. en jollehavn med dertil hørende trafik og bådtrailere, samt ikke
mindst, ændring af strandens udformning! Vi håber derfor ikke, at en evt. jollehavn til gavn for de
fa, skal placeres ved Loddenhøj. Skulle det triste ske, at Aabenraa Kommune ønsker at ændre på den
smukke naturarv vil alle har arvet, og som tilhører os alle, så kunne en anden løsning til placering af
en evt. jollehavn ved Loddenhøj være i bugten ud for Gladsaxe Lærerforenings bygning. Der kunne
etableres p-pladser og gode tilkørselsforhold og ville ikke på samme måde genere badegæster og
campister samt være så markant en ødelæggelse af stranden, som hvis det er i den modsatte ende.
Men en evt. jollehavn ved Barsø Landing må absolut være nummer et.

2. Der må undersøges hvor stort behovet for en jollehavn er. Om der overhovedet er et behov.
Der findes jo flere andre havne i nærheden: Dybvig, Kalvø og Genner.

3. En jollehavn må vel være for joller/robåde. Som ved spørgsmål nr. 2 må det være et spørgsmål om
hvor stor interesse og behov der er hos tilhængerne.

4. Ved at en evt. jollehavn ikke placeres ved Loddenhøj Strand men derimod ved Barsø Landing. Her er
der som nævnt både plads og mange muligheder. Ligeledes er Barsø Landing, modsat Loddenhøj, heller
ikke allerede ved at være ”fyldt op” i højsæsonen. Således var der en meget stor del af den skønne 2018
sommer, hvor alle parkeringspladser ved Loddenhøj var fyldt op.

5. Vi mener der er fine faciliteter ved Loddenhøj: toiletter, legeplads, borde og bænke. En rensning af
stranden af og til, ville være ønskeligt. Desuden ville det være alle tiders, hvis de løse joller der nu
lægger ved bækken (til venstre for kiosken) blev flyttet til området ud for Gladsaxe Lærerforenings
bygning. Til dette område må der også gerne laves bedre tilkørselsforhold samt flere parkeringspladser.

Med venlig hilsen
Kirsten Bode og Ludvig Boyum Johansen
Løjt Gildegade 7 B
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Ang. det RIGTIG DÅRLIGE PROJEKT OM EN EVT JOLLEHAVN VED LODDENHØJ:
Som fastboende på Løjt og daglig bruger af strandene ved Loddenhøj og færgelandingen, så må vi sige, at det er dog
den dårligste ide med en jollehavn ved den skønne naturstrand ved campingpladsen på Loddenhøj.
Hver dag året rundt går vi tur på stranden på Loddenhøj med vores hunde og vi glæder os daglig over det lille stykke
smuk natur lige udenfor vores dør. Vi kan også se på vores daglige ture, at andre nyder naturen, både turister,
sommerhusgæster og andre fastboende. I sommertiden er der rigtig mange turister, som bor i det nye
sommerhusområde og der er altid børn og badegæster i vandet. Derfor er det helt uforståeligt, at der skal bygges en
stor betonklump og skæmme helé stranden.
Turisterne kommer jo netop for at opleve naturen og ikke for at se på grimme betonklodser i vandet.
Det kan jo heller ikke være demokratisk rigtigt, at et lille antal jolleejere skal have fortrinsret overfor et stort antal af
fastboende og campingfolk og turister og andre gæster, der også benytter stranden. Eller er det et statusbyggeri for
en eller anden top-ping inde i kommunen?
Vores argumenter IMOD en ødelæggende og skæmmende jollehavn:
1. Meget lille antal jolleejere, der alligevel kun kan benytte jollehavnen fire måneder om året. Om vinteren skal de
alligevel have deres jolle på land. Vi andre benytter stranden og den omgivende natur hele året.
2. Stedet er meget ubeskyttet i forhold til at have en jolle liggende, da der ingen beskyttelse er for norden og
østenvindene.
Der er jo nok en grund til, at lige Loddenhøj strand aldrig er blevet en naturlig havn.
3. Jollehavnen skal bygges meget langt ud i vandet, på grund af det meget lave vand og det ofte ekstreme lavvande
der forekommer, hvor hele kystlinien bliver trukket 100 m ud. Det vil sige, at betonbyggeriet kommer til at rage
meget langt ud i vandet, hvilket vil være helt ødelæggende for naturoplevelsen for alle: fastboende, turister
campinggæster, med stort betonbyggeri ud i vandet.
Hvad med at tænke i alternativer for de få jolleejere det drejer sig om, læg bøjer ud eller henvis dem til Sandskær,
hvor det også er mere beskyttet, eller til Barsø Færgelanding, hvor der i forvejen er jollehavn og igen, er mere
beskyttet.
Igen: der er ikke noget massivt ønske om en jollehavn, der er tværtimod en MASSIV modstand mod en jollehavn!!!
Vi er rigtig mange, der ønsker at bevare den smule natur der er blevet levnet, så vores øjne kan hvile på noget smukt
og vi kan få en oplevelse af natur uden tilplastring af menneskelige betonbygninger. Loddenhøj strand har netop
med sine fine strande, stejle klinter og rå stenkyster og rige dyreliv en charme, som er meget tiltrækkende for alle
dem der besøger Loddenhøj og som vi alle skal gøre hvad vi kan for at bevare. Der er så få steder efterhånden, hvor
man kan nyde naturen. Loddenhøj strand er et af stederne og vi opfordrer på det kraftigste til at bevare stranden og
dens naturlige miljø til glæde for os alle.
I håb om at der bliver taget den rigtige beslutning og projekt jollehavn bliver henlagt,
med venlig hilsen
Anette og Carsten Clausen
Barsmark Bygade 119
6200 Aabenraa
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Som bådejer og bruger af Loddenhøj Strand gennem 40 år - mine forældre har sommerhus ved Loddenhøj - vil jeg
hermed gerne tilkendegive, at jeg er af den klare overbevisning, at Loddenhøj vil få et "løft" ved etablering af en
Jollehavn.
Jeg mener bestemt, at de tegninger og visualiseringer der foreligger ikke forringer hverken udsigt, natur eller værdi
for området - tværtimod.
Jeg tror på, at det kan tiltrække flere gæster til området - udefra kommende såvel som mennesker fra nærområdet.
Det vil betyde langt mere liv - pt synes det som om, der er en gruppe mennesker, der har bestemt sig for at ville
være modstandere, fordi de føler ejerskab over stedet, hvilket jeg ikke tænker er hensigtsmæssigt i forhold til et
offentligt område, som bør have en bred vifte af brugere. Og jeg mener helt sikkert, der er plads til alle - bådejere,
pensionister, børnefamilier, campister o.s.v.
Indsejlingen til Loddenhøj strand er pt forbundet med usikkerhed ift vejrforholdene.
Der er nogle gange så voldsom pålandsvind, at det kan være svært at komme i land. En jollehavn vil bestemt
afhjælpe den problematik.
Desuden er det farligt for børn at bade i det område, hvor der pt ligger både, fordi der en del fortøjningsbøjer i
vandet, som er fastgjort i vandet - det kan afstedkomme farlige situationer for børn og voksne.
De personer, der ønsker en plads i en jollehavn - 44 personer - ønsker en plads ved Loddenhøj og ikke andre steder.
Jeg tænker den sag har brug for at blive lukket en gang for alle.
Kystdirektoratet har givet sin tilladelse til en placering ved Loddenhøj, og det må være startskuddet til at det
kommer en jollehavn.

Venlig hilsen
Dorte Kildegaard
Barsøvænget 30
Løjt Kirkeby
TIf 23243485
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Annebeth Svennesen
Loddenhøjvej 192
6200 Aabenraa
27.09.2018

Aabenraa Kommune
Att. Byplanarkitekt Kim Lyster Hansen
Kultur, Plan & Fritid
Vedr. Loddenhøi/ Barsø Landing - placering af iollehavn
Som fastboende i området siden 1995 og som svar på Aabenraa Kommunes
indkaldelse af ideer og forslag til ovenstående har jeg følgende kommentarer/
forslag:
Jeg er imod etableringen af en jollehavn ved den nordlige ende af Loddenhøj strand.
Det er et naturskønt og vidunderligt område. Stranden er særdeles velegnet til
familier med mindre børn og meget brugt som sådant og ikke som nævnt i
LODDENHØJ JOLLELAUGs ansøgning belagt med tang. Børnene elsker at lege i
vandet og på stranden og ved den nærliggende Møllebæks udløb.
Som hyppig bruger af Loddenhøj Strand sammen med mine børnebørn mener jeg
ikke som JOLLELAUGET, at der er behov for flere aktiviteter ud over de aktiviteter
der er i forvejen såsom leg i sandet og vandet, bygning af sandslotte, krabbefangst
fra broen, badning og svømning, som er naturlige og vidunderlige aktiviteter samt
uden for badesæsonen windsurfing. Vi der bruger Loddenhøj strand, Aabenraa
Kommunes bedste naturstrand, elsker netop stedet for dets ro og fred, som vil blive
ødelagt ved anlæggelsen af en jollehavn til glæde for de få og til gene for rigtig
mange. I øvrigt er der ikke kun tale om det, som almindelige mennesker forstår som
joller. Der er også tale om mindre lystbåde og motorbåde. Jollerne har aldrig
generet mig, men hvis de flyttes til den sydlige del af stranden, bliver der jo mere
plads til badegæsterne.
Hvis der er behov for en jollehavn, foreslår jeg en placering ved Barsø landing, hvor
der i forvejen er en havn.
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Jeg bifalder et fast slæbested for joller og mener, at den bedste placering er ved
den sydlige del af Loddenhøj strand, hvor badeforholdene er dårligere end på den
øvrige strand bl.a. på grund af mange sten. I den allersydligste del også meget tang
og skygge. I forbindelse med et slæbested og placering af joller kunne en udvidelse
af parkeringsforholdene for enden af stien syd for Gladsaxe Lærerforenings
feriekoloni være passende.
JOLLELAUGETS henvendelse fra april til Aabenraa Kommune indeholder flere
usandheder:

-

Som tidligere nævnt, at den nordlige del af stranden er belagt med tang og ikke
benyttes som badestrand. Det passer ikke.
Stor opbakning til jollehavnen fra nærmiljøet. Ingen af dem, jeg møder på mine
ture er tilhængere. Så det passer ikke.
Modstanderne er få. LODDENHØJ BEVAR NATURSTRANDEN har i hvert fald 140
medlemmer. Og der er mange flere modstandere. Så det passer ikke.

Jeg håber inderligt, og mange andre med mig, at Loddenhøj Strand må blive bevaret
som det fredelige, rolige, uspolerede og vidunderlige sted, som det er.
Med venlig hilsen
Annebeth Svennesen
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I henhold tilJeres skrivelse for nylig "Hvad mener du" hermed tilkendegivelser.
Kære Aabenraa Kommune.
Først og fremmest tak fordi I spørger borgerne om deres mening. Jeg er meget glad og taknemmelig for at
bo i en kommune, hvor man lytter til borgerne inden man beslutter noget og således ikke bare trumfer
sagerne igennem. Nu ved jeg ikke hvem der læser dette her, men jeg håber og tror da, at det rent faktisk
giver mening, når man nu bruger tid på at skrive her!
1) En evt. jollehavn kan placeres ved Barsø Landing. Det kan både være til højre eller til venstre side i
forbindelse med færgelejet. Dette vil være en alletiders placering hvis / såfremt der er behov for en evt.
jollehavn. Ved Barsø Landing er der både rigtig gode tilkørselsforhold samt rigelig med plads. Ydermere er
området omkring færgelejet heller ikke et, der bliver brugt af badegæster. Så hvis der er behov for en
jollehavn, vil en sådan med placering ved Barsø Landing kunne give området et løft både med hensyn til at
tiltrække turister og lokalbefolkning.
Som beboer i Løjt Kirkeby og aktiv bruger af områdets strande, så har jeg naturligvis fulgt debatten om en
evt. jollehavn. Jeg kan tillade mig at sige, at jeg har et virkelig godt kendskab hvad der rører sig i
befolkningen i lokalområdet, og jeg har endnu ikke mødt en eneste person, som har nogen indsigelser mod
en placering ved Barsø Landing ! En placering af en evt. jollehavn ved Loddenhøj derimod, vil kun
forstærke den triste og dårlige stemning der allerede nu er i lokalområdet omkring dette emne. Og dette
vil fortsætte i mindst en generation mere...
2) Ved Barsø Landing kan en evt. jollehavn være lige så stor som der måtte være interesse for og
opbakning til. Ved Barsø Landing kan et jollelaug få nærmest helt frit spillerum fra min og de fleste andres
side.
3} Jeg har ikke kendskab / forstand på både / skibe. Men en evt. jollehavn ved Barsø Landing er vel for
joller og mindre både. Som ved punkt 2 så må opbakningen / interessen vel være afgørende.
4) Naturværdierne kan Aabenraa Kommune først og fremmest sikre ved at Loddenhøj strand forbliver
uberørt. Sådan som de nuværende generationer har arvet området, og forhåbentlig giver det videre til de
næste generationer. Loddenhøj Strand er i sin nuværende form et meget stort aktiv for Aabenraa
Kommune, som jeg mener vi skal gøre alt for at bevare. Dels for at kunne give både kommunens egne
borgere, men også de turister som stranden i sin nuværende form tiltrækker, muligheden for at opleve og
nyde denne 100 % skønne naturperle, hvor man bl.a. har 180 % frit udsyn over hav og natur uden der er
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nogle menneskeskabte ændringer / indgriben. Dette har man ikke på samme måde ved ret mange andre
strande i Aabenraa Kommune ! Lad os alle bevare og videregive denne smukke arv.
5) Hvis man som jeg er aktiv bruger af stranden, primært om sommeren, så vi! man vide, at i den
fantastiske sommer 2018 var stort set alle parkeringspladser optaget / i brug hver dag. Så man kan med
fordel lave bedre tilkørselsforhold til området ud for bygningen ejet af Gladsaxe Lærerforening samt lave
flere parkeringspladser her. Ydermere kan man etablere et slæbested her og gøre dette område til de
primære for de joller / både der er på stranden, men som nu primært lægger i den modsatte ende af
stranden {ved bækudløbet / til venstre for kiosken). Ellers så ville det være ønskeligt om stranden blev
renset 2-3 gange årligt. Det er rigtig fint som det er med de nuværende toiletfaciliteter. Legepladsen kunne
med fordel udvides med lidt flere legeting / redskaber børnene kan bruges. Ellers så er det vigtigt, at man
sørger for, at bevare de yderst attraktive badeområder især på begge sider af de to broer og omkring
bækudløbet. Til gavn og glæde for det store flertal og ikke kun en meget lille gruppe. Loddenhøj Strand
tilhører nemlig os alle sammen. Og sådan skal det blive ved med at være.
Med venlig hilsen
Glenn B. Johansen
Løjt Gildegade 9
6200 Aabenraa
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Jollehavn og børnevenlig strand ved Møllebækken er en perfekt løsning på problemer med de farlige
ankerklodser af gammelt rustent skrot i vandet, og gamle joller som ligger ubrugte på stranden i årevis, altså
ren ryddelig badestrand såvel på land som i vandet. Det skal naturligvis være den placering som
Kystdirektoratet har givet tilladelse til.
Campist ved Loddenhøj gennem ca. 30 år Eva & Emst Ramsing Margrethevej 1 A 6270 Tønder
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Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
i.
Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Ref nr.=05b25b646a634f66b480f5c5f5e9d2ee]
Besked:
--- Oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
Som fast beboer på Loddenhøj og stor bruger af området , vil vi gerne give vores
mening om forslag til en jollehavn ved Loddenhøj strand.
Hvis der skal være en bro til joller, og kun små joller, eller en nedkørselsrampe så
skal det placeres til venstre foran skolehjem. Der er der også muglighed for at 'lave
lidt parkering. Ved en placering der undgår men alt trafik hen foran kiosk, hvor vej
mere betragtes som gå område en befærdet vej. Vi kan også beholde hvor sjove bæk
udløb, som forandre sig næsten dag for dag, og det stykke strand hvor den bedste
sandstrand er.
Med venlig hilsen Jes og Birthe Petersen Kløften 17

Sagsnummer:

1593090

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <ind2aaende(a),t)rod.e-boks.dk>
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Til Aabenraa kommune
Svar på de 5 hovedspørgsmål fra kommunen i forbindelse med 4 ligeværdige alternative løsningsforslag på
placering af en jollehavn eller ikke ved Loddenhøj Strand/Barsø Landing.
Vedhæftet er mine ideer og forslag samt 4 fotos ffa den meget dynamiske strand omkring
Barsbæk/Møllebækkens udløb, hvor en placering af en jollehavn vil have stor indflydelse, hvorfor min
mening er INGEN jollehavn ved Loddenhøj Strand. En O-løsning for stranden er absolut at foretrække.
Med venlig hilsen
Tove Friis
Ejer af Lønholt nr. 20 og nr. 49
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Ideer og forslag m.v. til Aabenraa kommunes fem hovedspørgsmål i forbindelse med
udarbejdelse af en ny lokalplan for en mulig placering af en jollehavn.
De fire nedenfor skitserede muligheder omtales af kommunen som ligeværdige
alternativer:
a) Jollehavn ved Møllebækken
b) Jollehavn ved Barsø Landing
c) Placering ved den sydlige del af stranden ved Loddenhøj
d) En O-løsning, som er at bibeholde området som det er med mindre
justeringer for f.eks. jollerne, men uden en egentlig jollehavn
Jeg går helt entydigt ind for mulighed d) en O-løsning, altså ingen jollehavn ved
Loddenhøj strand.
Derfor er mit svar på Spørgsmål 1 fra kommunen om hvor en jollehavn i givet fald
kan placeres: Ved Barsø Landing
Spørgsmål 2 og 3 hvor stor en havn og til hvilke typer både har jeg ingen mening
om, min fornemmelse er at ønsket egentlig er til større både end de små joller, der
ligger på stranden ved Loddenhøj. Men lad det være op til båd-folket.
Spørgsmål 4 Hvordan kan naturværdierne sikres?
For Loddenhøj strand-området er svaret helt klart: ved ikke at etablere en
jollehavn.
Det er enestående at have en bæk med udløb i havet så tæt ved et sted, hvor mange
mennesker færdes. Her er virkelig mulighed for at iagttage hvordan regnmængder,
vind og strøm forandrer udløbet. Bækkens bredde som følge at sparsom nedbør
eller kraftig regn, retningen som veksler mellem en drejning mod nord og syd,
dannelse af et stort delta ved lavvande eller et forløb, der graver sig ned i sandet
med stor kraft. Opskyllet tang og børn der laver dæmninger og fjerner disse igen
eller lader vandet bryde igennem, en leg som vi er mange, der har udforsket.
Ved at beskytte de naturværdier der er, ved ikke at overbelaste området kan vi
bedre sikre naturværdierne. Sidste forøgelse af belastningen var at fjerne eng- og
moseområdet, som havde været et §3-område indtil Barsbæklund området med
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mange udlejningssommerhuse blev etableret. Denne forøgelse af belastningen kan
mærkes. Desuden er trafikken og vejene med flere biler til sommerhusområdet og
de store og tunge transporter til rensningsanlægget taget voldsom til gennem årene
fra få biler a' 4 ton til nu flere biler af op til 32 ton.
Vi har naturværdier som marsvin, der kan ses fra kysten. Sæler, der ligger og tager
solbad på store sten ude i vandet, som man kan komme ganske nær ved på gåtur
langs stranden og nogle gange fra surf-brædter, som campister har med. Sælerne
ses svømmende rundt også med unger. Kaniner hopper rundt på campingpladsen.
Harer kommer forbi, eller bliver fanget i bilernes lysstråler, når man kører i området.
Fasaner, især kokken høres, rådyrs spor kan ses en tidlig morgen på sandet ved
stranden eller når de (rå og kid) går gennem sommerhushaver og krydser vejene. De
røde egern kan ses i skoven både på skovbunden og i træerne. Svanerne kommer
også med deres unger og snadrer ved bækkens udløb og svømmer rundt i området.
Der står fiskehejre på sten mellem Møllebækken og Barsø Landing. Strandskade og
edderfugle, flere slags måger, gøgen kukker, der har været besøg af den grønne
løvfrø i sommerhushaver. Det øvrige liv i vandet med fiskene, tang af forskellig art,
der skyller op på stranden, forsteninger af søpindsvin og vættelys kan findes i gruset
i vandkanten. Jeg kan blive ved - der er så mange dejlige oplevelser for den, der
bruger sine sanser, og vi kan dele dem med hinanden alle der færdes ved Loddenhøj
strand. I år har jeg for første gang i 60 år set den smukke strandsalat med yndige blå
blomster på stranden.
Kendskab til livet i naturen, oplæring af næste generation dvs. børn og unge kan
gives fra de voksne, det er en god måde at værdsætte og glædes over
naturværdier og passe på dem. Naturformidling og naturoplysning står måske ikke
øverst på skolernes aktiviteter, men bevægelse/idræt, afstresning i naturen gives
snart på recept af læger. Vi må ikke ødelægge Loddenhøj men glædes sammen
med børn og unge. Naturen bliver bestemt ikke bedre med et havneanlæg.
Spørgsmål 5: Strandområdet uden lollehavn.
Aabenraa kommune brugte penge i år 2005 til en rapport med ideer for tre strande i
Aabenraa kommune. Sønderstrand kunne være for ungdommen, Skarrev for fiskeri
og natur. Loddenhøj for handicappede og børnefamilier.
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Hvor mange familier har ikke et familiemedlem som går dårligt, med stok, rollator
eller må klare sig ved hjælp af en kørestol. Vi kan som samfund og som

’

enkeltpersoner hjælpe hinanden med at øge tilgængeligheden alle steder. For
personer med en funktionsnedsættelse tænker Jeg lige nu på personer med et
synshandicap, som kan guides bedre rundt i terrænet med diskrete markeringer i
terrænet. Jeg ved at der kan opsættes lydbøjer i vandet, hvor en person, der er blind
ved hjælp af vandtætte høretelefoner kan orientere sig i vandet og derfor også få sig
en svømmetur. Til personer med et bevægehandicap tænker Jeg på at opsætte et
parkeringsskilt med handicapsymbolet i nærheden af kiosken/toilettet, sådan en
plads bliver ellers optaget som noget af det første, når der er mange biler ved
stranden. Køreunderlaget kan være faststampet grus af en særlig slags som ser pænt
ud. Fra asfaltvejen og kørerampen/elefantristene og træstien foran kiosken kunne
der udlægges nogle kørefaste strandmåtter (der fastholdes med pløkker), så en
kørestol nemt kan komme hen ad det græsbevoksede område. Hvis der også var
bord-bænkarrangementer egnet for en kørestolsbruger, så kunne hele familien, der
er taget til stranden sammen sidde og nyde kaffen. Et forslag der koster mere er en
kørestol, der kan tåle saltvand og som kan lånes ved en ordning med en kode, der
udlevestil en bruger.
Loddenhøj Strand og Sønderstrand nord er af Blå Flag-ordningen de eneste
godkendt som handicapvenlige i Aabenraa kommune. Øget tilgængelighed er også
en turismeparameter, hvis alt skal gøres op i penge.
Der kunne laves et mindre område til den nu om dage så populære fitness i det fri
med nogle få træningsredskaber. Dette ses flere steder i storbyers parkanlæg, så
hvorfor ikke ved Loddenhøj strand. Jeg kan personligt klare mig med utallige gåture i
strandkanten. Jeg skal ned og "sige godnat" til stranden og vandet, når Jeg er i mit
sommerhus på alle årstider. Mange andre kunne have godt af den ro, dette giver.
For at understøtte hvad Jeg mener, vi skal bevare, vedhæfter Jeg fotos af Loddenhøj
strands skiftende fremtræden. Det er en naturværdi til evig glæde for mig - og Jeg
håber for mange andre nu og i fremtiden.
De bedste hilsner fra en naturglad
Tove Friis
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Elmevej 19, 8240 Risskov, tif.: 86178524, mail: tovefriis@mail.dk
Ejer af sommerhus Lønholt nr.20 og nr.49
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ib Nielsen <ivniGlsen@hotmaii.com>
26. september 2018 20:19
Plan Post
Placering af Jollehavn ved Loddenhøj Strand

Hej i Aabenraa
Jeg vil gerne give et indspark ti! placering af Jollehavnen.
Placering 1 altså tæt ved Mølleåen vil være den perfekte løsning.
Det vil give en rigtig pæn afslutning på en super strand med den nye sydvendte strand.
Selve havnen mener jeg kan give et stort løft af området, med hensyn til alle de aktiviteter som børn jo altid syntes
er sjovt ved en havn.
Det at der kun skal være joller til en vis størrelse, gør jo projektet super da der ikke vil være store sejlskibe med
klaprende master.
For mig er det sørgeligt, at der skal være så stor modstand mod et så godt projekt. Vi skal jo også tænke på hvor
meget det vil løfte for Aabenraa kommune hvad angår turisme.
Jeg kan godt forstå Loddenhøj Jolle laugh holder fast i deres projekt med den store opbakning de har fra deres
medlemmer. De har gennem den svære tid fra da projektet måtte standse pga. lidt fejl i Lokalplanen, høre og se på
modstanderne næsten hånede dem.
Jeg håber på at byrådet kan se at mange vil denne havn på den oprindelige planlagte plads, og at der kan komme ro
og fortrolighed mellem alle de som benytter området.
Venlig Hilsen
IB Nielsen
Barsbæklund nr. 7
Sendt fra Mail til Windows 10
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Karl Lildholdt <karl@lildholdt.com>
26. september 2018 17:20
Plan Post
Jollehavn Loddenhøj

Til plan Aabenraa.
Det er en meget dårlig ide at bygge en jollehavn ved Loddenhøj, da området og stranden er noget af det
smukkeste og særprægede landskab. Nej til Jollehavn!
Mvh. Karl Lildholdt
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jOrr^^stei^lansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

AutoMester Tinglev <info@automester-tinglev.dk>
26. september 2018 16;06
Plan Post
Ideer og forslag
Jollehavn 2.docx

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Fuldført

Hejsa
Hermed fremsendes mine ideer og forslag til placering af Loddenhøj Jollehavn.
Se vedhæftet ©
Med venlig hilsen
Automester Tinglev
Flemming Christensen
Hovedgaden 91
6360 Tinglev
TIf. 74644401
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Flemming Christensen
Hovedgaden 91
6360 Tinglev
Slugten 39
6200 Aabenraa
Medlem af Loddenhøj Jollehavn, og bådejer.

Svar vedr. ideer og forslag til placering af Loddenhøj Jollehavn.

1.

Placering af jollehavn. Placering 1 er den eneste rigtige, da Loddenhøj Jollehavn i dag har tilladelse
til etablering af havn og bådslip fra Kystdirektoratet, der også giver mulighed for at få ryddet både
strandarealet samt de gamle fortøjninger der ligger og ruster i vandet ved den gamle bådbro.
Beliggenheden giver også sikkerhedsmæssige fordele ved at adskille områderne for sejlende og
badegæster.
Beliggenheden giver et løft til stranden der bliver bredere og med et fint strandareal og giver også
mindre trafik, da den ligger ved sommerhusområdet, hvor de fleste af brugerne er. Der kan således
holdes opsyn med både der ligger i havnen, og ligger ugeneret for enden at vejen.

2.

Jollehavnens størrelse. Jollehavnen tæller ca. 50 medlemmer, hvorfor størrelsen på 50 liggepladser
vil være det ønskede plus eventuel gæstepladser og muligheden for at udvide, hvis der skulle være
behov for dette.

3.

Bådtyper. Som Jollehavn er der tale om en havn for små og mindre fritidsbåde. Der bliver således
begrænset bådstørrelse med en dybgang på 1-2 meter, mens det bliver svært for sejlbåde at
komme Ind.

4.

Naturværdier sikres ved, at der bliver brugt naturmaterialer til at etablere moler.
Der skabes desuden et samlet, sikret område for at undgå både der synker eller strander og man
kan desuden se og eventuel inddæmme havnen, hvis der skulle ske en forurening fra en båd.
Stranden udvides med det sand der flyttes i forbindelse med uddybning af havneområdet.
Højden på molerne skæmmer ikke for udsyn over vandet.

5.

Uændret tilstand. Hvis der ikke etableres en Jollehavn, vil stranden forblive som før, og der vil ikke
ske nogen udvikling, der kan fremme væksten i ferieområdet.
Etablering af et bådslip vil kun bliver brugt i meget begrænset omfang af dagsgæster, der heller ikke
vil bidrage det store til området.
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Poul <ps@brage.dk>
25. september 2018 18:47
Plan Post
Jollehavn

På given foranledning, vil jeg herved gøre opmærksom på at vi der bruger Lodden høj Strand til rekreative formål,
ser det som et stort indgreb i naturen, dersom der etableres en jollehavn der.
Den allerbedste løsning, hvis der er brug for det?? Er vel nok en placering, hvor der er bådtrafik i forvejen eksempelvis ved Barsø Landing.
Er man i det hele taget klar over at der ligger historiske mindesmærker ved Knudshoved - ikke langt derfra?? En
ændret strømføring, kunne meget vel ødelægge det historiske skibsvrag der ligger der.

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Griissen / Best regards
Poul Stenderup
Sønderballevej 29
Genner Strand
6230 Rødekro

Tlf.: + 45 74 69 82 50
Mob: +45 40 98 99 79
Mail: ps(5)brage.dk
www.brage.dk
www.calloe.dk
www.visitaabenraa.dk
FB: Bassekoret
FB - Det Maritime Kalvø
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Christa Bach-Andersen <christabachandersen@gmail.com>
25. september 2018 17:38
Plan Post
Ideer til Loddenhøj strand

Kære Kommune
Hermed mine Ideer til Loddenhøj natur strand.
1. Placer jollehavnen ved Barsø Landing, eller drop den helt., 4
Kan slet ikke forstå, hvorfor I bliver ved med at snakke om den fjollehavn Den har splittet folk hernede, lavet ballade,
og gjort så meget skidt for mange. ‘©Havde placeringen været ved skolehjemmet, ville der ikke have været den
modstand., men en placering helt henne i hjørnet, vil give endnu flere trafikale problemer om sommeren, end dem
vi har i forvejen.
Hvorfor lave noget for så få, når så mange kunne tænke sig noget andet Hele sommeren er der fyldt rigeligt op med
campingvogne, det bliver større og større., ud for deres vogne bygger fastliggerne terasser og deres biler holder på
stranden. Ingen bruger P pladsen som I har lavet.

Der holder biler
over det hele. Før i tiden skulle campister holde ved siden af deres campingvogn, nu holder de
ALLE på stranden.
Møgirriterende. El
5. Det der interesseret mig er stranden ved Loddenhøj.
Vi er en del både fastboende, sommerhusejere, og folk fra Løjt der nyder stranden og bader hver dag hele året
rundt.
n_-^r?n_-^ y
9^
Den nuværende " badebro" er under al kretik.. når man skal ned i vandet, er der ikke noget at holde fast I.,E1
Jeg er 68 år, og så vil jeg gerne føle mig sikker.
Brien bliver fjernet den 1.9 så er det bal forbi, så skal vi
fint nok, hvis der ikke var alle de sten.

gå ud fra stranden, og det kunne da også være

Derfor kære Aabenraa kommune. Vi badende ønskeros SÅ meget en rigtig badebro.. .j*9D.i(5'Dnår vi får en, vil
det være mange flere, der som os, vil bade hele året rundt. Det er sund og billig fornøjelse. Så vil I gøre noget godt
for rigtig mange, og ikke kun for dem, det har en EiyOElElD^
Hvis dette var en ønskebrønd. Vil jeg ønske mig en sauna ved stranden., det kunne alle turister også bruge..
Hvad skal vi med en jollehavn? Jeg kalder den nu for fjollehavn.
Dem har vi da nok af rundt omkring i kommunen., lav et godt slæbested til de få både .^DElder ligger på Stranden
og i vandet.
Det er jo kun i camping sæsonen der bruges både dernede. Lige nu et stranden jo helt tom, og gudskelov fordet., jeg
nyder naturstranden hver dag. ©
Jeg har et kæmpe ønske om at Kommunen holder bevoksning på stranden (træerne) nede, så vi igen kan se og nyde
stranden fra vore sommerhuse, som vi jo betaler rigeligt ejendomsskat af, men det interesserer nok ingen l?l?li?li?l
Kærlig hilsen
Christa Bach-Andersen
Bl.a. tidl. Byrådsmedlem
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjeld Andreasen <loddenhoJcamping@gmail.com>
25. september 2018 08:33
Plan Post
Jollehavn

Vi ønsker en 0 løsning.... Der er meget trafik i forvejen i området og med strand og
mange børn er det en rigtig dårlig ide med en Jollehavn.
Det vil ikke være en fordel for campingpladsen at få en Jollehavn
Campingpladsen er fuld besat og der er ikke plads til flere
Vores bekymring er stor ved at man begynder at grave og ødelægger stranden og at
badevandet ikke længere er ok ..70 % at kioskens omsætning er fra strandgæsterne og
dem vil vi meget nødig undvære
Loddenhøj strand har en handicap venlig strand med blå flag ..den skal vi værne om og
beskytte
Mvh.
Kirsten & Kjeld
Forpagtere
LoddenhøJ-camping
Vi vil gerne have en bekræftelse for modtagelse af denne mail
Med venlig hilsen

Loddenhøj Camping

Kjeld Andreasen
Telefon 74617090
Mobil 2286 7325
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Km^j^steMHansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Peter Eskildsen <Ippe2010@outlook.dk
24. september 2018 10:14
Plan Post
Jollehavn ved Loddenhøj

Det vil ødelægge den fine natur og Løjt Lands bedste badestrand.Placer dog denne jollehavn ved Barsø
Landing eller udvid lystbådehavnen i Aabenraa.Vi har ikke brug for en jollehavn på Løjt Land.

Med venlig hilsen
Peter Elberg Eskildsen
Løjt Vestervang 6
Løjt Kirkeby
6200Aabenraa
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Peter Eskildsen <Ippe2010@outlook.dk>
24. september 2018 10:24
Plan Post
Jollehavn ved Loddenhøj

Det er synd at ødelægge den flotte natur med en jollehavn.Man skulle hellere bruge pengene på at pleje
Løjt Lands bedste badestrand med en oprensningjeg har brugt denne badestrand gennem årtier,og har
kunnet,hvordan den manglende pleje af stranden er ved at ødelægge den.Med en jollehavn vil der helt
sikkert komme mere trafik og der er rigelig i forvejen.Så glem nu den tossede ide.

Med venlig hilsen
Ingelise Eskildsen
Løjt Vestervang 6
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
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Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her

Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\GenereI post til Aabenraa Kommune [Ref.nr.=^6738c7fce9e24bdbb034120b647af39c]
Besked:
Hej
Som sommerhusejer samt flittig sejler vil placeringen af Jollehavnen ved Loddenhøj
være helt optimalt og et kæmpe løft for hele området. Så støtter projektet i dens
nuværende form.
Mvh
Søren Moshage
Barsraark Bygade 120
6200 Aabenraa

--- Oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar

Sagsnummer:

1584644

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <ind2aaendef2).Drod.e-boks.dk>
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Kjrr^^ster^Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Helene Brink Pedersen <helene.brink(5)live.dk>
24. september 2018 08:24
Plan Post
Jollehavn

NEJ tak til jollehavn ved LiddenhøJ
Sendt fra min iPhone
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Birgit Ingemann <28456674bi@gmail.com>
23. september 2018 19;56
Pian Post
Jollehavn

Jeg mener at en evt jollehavn skal placeres ved Barsø Landing og absolut IKKE ved Loddenhøj, hvor den
vil ødelægge roen og idyllen for dem, der har tilknytning til området.
Barsø Landing er efter min mening velegnet, hvor der i forvejen er færgefart.
Med venlig hilsen
Birgit Ingemann
Løgumklostervej 311
6200. Aabenraa
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Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her

Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\GenereI post til Aabenraa Kommune [Refnr.=3f9d3dde87al4107a5bfce4684938193]
Besked:
--- Oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
Jeg har sommerhus i Loddenhøj og syntes at fornyelse ved Loddenhøj strand er en
fantastisk god ide.En Jollehaven kunne blive en fantastisk tilløbsstykke både for
voksne og børn.Med en Jollehavn kan man kun håbe på at det også
vil blive en bedre
badestrand.
Hilsen Birgit Nielsen

Sagsnummer:

1582945

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indeaaendefa).Drod.e-boks.dk>
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Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her

Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generei post til Aabenraa Kommune [Ref.nr.=4cb984c7alal404c8278a749beda770d]
Besked:
--- Oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
Som bruger af Loddenhøj Strand og område siden midt 1970, er jeg så glad for at der er
personer som vil være med til at forny og gøre Loddenhøj til et sted som kan trække
folk til. Det Loddenhøj Jollelaug har på tegnebrættet er helt unikt for området, det
vil skabe et værested for folk og fæ. Jeg kan se et billed for mig at de mange børn
vil ligge på knæ for at fange krabber og lade dem løbe vædeløb på den bane som også
vil blive lavet. Den nye strand mod syd, det vil være som om man er kommet til syden.
For området vil det pynte at alle både kommer væk fra stranden. For mig er det
væsentligt at alle de rigtige oplysninger om projektet bliver belyst så der ikke
opstår løgne og en kedelig strid mellem de oplysninger som tidligere har været
frembragt i medierne. Nej lad os nu i fællesskab få det seriøse projekt sat igang og
endnu engang tage hatten af for de personer som kæmper for at der skal være en jolle
havn ved Loddenhøj og ikke ved Barsø landing.
Hilsen
IB Nielsen

Sagsnummer:

1582946

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indsaaendefS),Drod.e-boks.dk>
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dorte Rasmussen <digr@live.dk>
20. september 2018 14:57
Plan Post
Placering af Jollehavn.

Spørgsmål 1:
Barsø Landing
Spørgsmål 2:
40-50 både
Spørgsmål 3:
Små joller,speedbåde og sejlbåde.
Spørgsmål 4:
Naturværdi er for mig:
Loddenhøj strand er en unik perle med en fantastisk natur og skønhed,hvor der er plads til alle bla andet
campister,badegæster,lokalbefolkning,turister,handicappede,
I en skøn samklang med en helt fantastik natur.
Syntes det vil være synd at ødelægge denne perle med en Jollehavn .
Spørgsmål 5:
Et lille slæbested ville være ideel på Loddenhøj,som også kunne bruges i nødsituationer.
Med venlig hilsen
Dorte Rasmussen
Hørgård 101
6200 Aabenraa
TIf 20498732.
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Kiir^/|SterJHans^
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Inge Schmidt <imschmidt21@gmail.com>
20. september 2018 16:05
Plan Post
Loddenhøj Naturstrand

Jeg mener og min ide' er
Et slæbested ved Loddenhøj ville være godt for området
Og jollehavnen ved Barsø Landing der er der plads
Lad os bebevare Natur Stranden
Venligst
Inge Schmidt
Lønholt 32
Loddenhøj
Sendt fra Mail til Windows 10
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

dortekalleschultz@gmail.com
20. september 2018 19;00
Plan Post
Placering af jollehavn på Løjtland - høring

Hvad mener du?
Spørgsmål 1.
Hvis der skal placeres en jollehavn, skal den ligge ved Barsølanding.
Som nævnt i tidligere høring i ovennævnte sag, vil det være katastrofalt, hvis der placeres en jollehavn ved
Loddenhøj.
Det vil gå ud over natur, miljø, turister, fastliggende campister, sommerhusejere osv.
Hvis man alene tænker på den mole, der skal placeres, vil det gå helt galt.
Synes ikke det vil være en god idé at ødelægge den skønne sandbund, som folk har mulighed for at bade i
idag ved Loddenhøj, frem for den mudderbund, de bader I ved Sønderstrand i Aabenraa?
Synd, at dette også skal gentages ved Loddenhøj, hvis der placeres en jollehavn?
Angående molens høide.
Her bliver der nævnt, at der kommer frit udsyn til Barsø m.m., hvis molen placeres?
Udsynet er der, hvis man står op. Men som regel ligger eller sidder folk på stranden, og så vil muligheden
ikke være tilstede pga. molen?
Har set molen på Sønderstrand i Aabenraa. En mole skal have en vis højde for at gøre gavn og nytte, og det
skal den selvfølgelig også ved Loddenhøj.
Derfor vil man aldrig kunne se ud over molen i siddende eller liggende stilling ved Loddenhøj strand.
Det kan man ikke just kalde turistfremme, at bade i mudderbund og ikke have frit udsyn til Barsø m.m.,
som man har i dag?
Jollehavnen skal placeres ved Barsø Landing.
Det vil især også gavne øboerne på Barsø.
Som man kan læse i avisen - og selv prøvet - står folk i kø for at komme til Barsø.
Derfor vil færgeleje og jollehavn klæde hinanden ved Barsø Landing, og helt sikkert også fremme turismen.
Spørgsmål 2.
I en størrelse der passer bedst ind i naturen og miljøet ved Barsø Landing.
Spørgsmål 3.
Kommer an på vanddybde og hvad der tillades for området?
Hvis Kommunen har tænkt sig at udvide sommerhusområdet ved Barsølanding, skal der vel også tages
højde for det?
Spørgsmål 4.
Ved at gøre det så skånsomt og miljørigtigt for naturen.
En god dialog med Naturstyrelsen vil måske kunne gavne, og derved overholde de ting og regler, der er
lovligt?
Spørgsmål 5.
1
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Loddenhøj er en lille hyggelig strand, som turister, campister, fastboende, sommerhusejere, osv. elsker.
En perle, som ikke behøver det store turistfremme, for den er der allerede.
Folk kan li det, som det er, og derfor kommer de altid gerne igen.
Derfor vil et slæbested for både samt mulighed for placering af bådtrailere være ønskeligt.
Et slæbested vil være passende for området og hele området vil stadig se hyggeligt og ordentligt ud. Et
hyggeligt miljø.
Selve strandområdets udformning er fin, som den er i dag.
Der kan evt. placeres nyere bådebroer med endnu bedre stiger på, som det er i dag - det vil brugerne
sætte stor pris på.
Evt. lave badebroerne samlet i forskellige højder, så de mindste har mulighed for at fange krabber?
Krabbefangst er meget populært blandt de mindste.
Ser ofte at de leger der hele dagen.
Med venlig hilsen
Dorte og Kalle Schultz
Lønholt 38
Loddenhøj
6200 Aabenraa
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Kirn^ster^Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jane Simonsen <jane.b.simonsen@gmail.com>
18. september 2018 17:24
Plan Post
Indsigelse.

Hej Skriver for at foretage indsigelse imod bygning af Jollehavn ved Loddenhøj Strand.
Har holdt ferie ved min veninde ved Loddenhøj.
Stranden ved Loddenhøj er meget lille, men rigtig god.
Ser nødigt, at stranden bliver ødelagt af etablering af Jollehavn.
Med venlig hilsen
Jane Simonsen
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Emne: Sikker mail: Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune
[Ref.nr.=475bb9cbdb4941308f0b6d6a7d319984][p=1563915,v=749,c=05ClUdBn9jz5c3JcLKNcVoGWxGM=]

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
i.
Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFIow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Refnr.=475bb9cbdb4941308f0b6d6a7d319984]
Besked:
--- Oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne; Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
HEJ.

.

Jeg mener at jollehavnen best placeres ved Loddenhøj strand.
Jeg håber at vi denne gang får en jollehavn.
Hilsen
Preben Jacobsen.

Sagsnummer:

1563915

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indeaaendefS).Drod.e-boks.dk>
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Emne: Sikker mail: Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune
[Ref.nr.=70a677ae22ee4899ab27el24127b95bc][p=1556893,v=863,c=X79WemJk7+m+R33AIMAYDWlRp/8=]

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
i.
Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:

Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Ref nr.=70a677ae22ee4899ab27el24I27b95bc]
Besked:
--- oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
Hvis/når jollehavnen etableres ser vi gerne at der etableres en ny og bedre badebro
med stige,da den nuværende ikke er brugbar længere. Vi er en del der bader sommeren og
vinter, så derfor ser vi gerne en løsning som alle campister og badegæster vil få
glæde af.
Vh. Carl Aage Lassen

Sagsnummer:

1556893

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indsaaende(S!Drod.e-boks.dk>
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Christian Friis <trespring@paradis.dk>
12. september 2018 08:25
Plan Post
Høringssvar Loddenhøj jollehavn !
Undertegnede Dorthe Olling og Christian Friis har haft sommerhus i
Loddenhøj.docx

Hej
Hermed et høringssvar til Loddenhøj / Barsølanding.
Venlig hilsen
Christian Friis
Midtmosevej 2, (Slugten 53, Loddenhøj)
6270 Tønder
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Undertegnede Dorthe Olling og Christian Friis har haft sommerhus i Loddenhøj ( Slugten 53) siden
1998 og derfor tilbragt en del tid i det skønne område med strand, camping og sætter rigtig stor
pris på det.
Vi er meget begejstret over, at der kan blive etableret en lille Jollehavn på placering 1, og
forhåbentlig anlægges som Loddenhøj Jollelaugs tidligere fremsendte ansøgning ( og tilladelse ).
En lille Jollehavn til 40-45 både Ind et slæbested, et par bådebroer med en mole rundt om af
natursten, vil falde meget naturlig ind i området. Sidegevinsten vil så være, hvis der laves en fin
sandstrand langs den sydlige mole, så der kan bades uden, man skal gå ud over sten i bunden. Det
vil samlet set give et fint løft til området, uden det vil give øget trafik, eftersom en del af bådene
allerede i dag ligger der. En lille Jollehavn af den størrelse vil netop sætte orden på området, da
der i dag står og ligger en del både langs stranden eller ligger for svaj rundt i vandet foran
stranden.
For at flest mulige får glæde af en Jollehavn er det vigtigt, at den etableres på placering 1- netop i
nærheden af, hvor folk er og hvor omgivelserne og strandforholdene er velegnet.
Vi ser med stor glæde frem til projektets gennemførelse.

Venlig hilsen
Dorthe O. og Christian Friis
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Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Ref.nr.^88ec774f7f3f4305962947e7d44449f4]
Besked:
--- oprindelig meddelelse---Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar
Efter en fantastisk sommer med mange badegæster og turister ved Loddenhøj strand kan
jeg ikke forstå hvor den kommende jollehavns gæster skal parkere deres biler og
trailer der er simpelhelt ikke plads
så mit forslag er Barsø landing er den bedste løsning
her er masser af plads lad os bevare Loddenhøj Naturstrand
Aabenraa kommune vil også gerne have turister til byen .
et slæbested ved stranden vil være en god løsning

Venligst
Inge Schmidt
Lønholt 32 Loddenhøj

Sagsnummer:

1549769

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indeaaende(a),Drod.e-boks.dk>
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kit Bjerre <kitbjerre@bbsyd.dk>
10. september 2018 20:07
Plan Post
Jollehavn Loddenhøj

Som sommerhusejere gennem 20 år ønsker vi etablering af en jollehavn. Det vil gøre området mere attraktivt.
Da der var modstand mod placering 1 er placering 2 at foretrække. Vi har en jolle vi godt kunne have liggende der,
men gider ikke køre til Barsø Landing med den.
Bådene skal være mindre både. Under 20 fod.
Antal ved vi ikke. Kommer an på behov.
Venlig hilsen
Kit og Erling Bjerre
Kløften 27/ Skovhøj 46
6200 Aabenraa
Sendt fra min iPad
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Kim Lyster Hansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ruth og Edvard Høst <rehoest@gmail.com>
7. september 2018 10;52
Plan Post
Placering af Jollehavn, Loddenhøj

Til planudvalget, Aabenraa
Tak for opfordringen til at komme med input omkring jollehavn placeringen.
Vi har som medlem af Jollelauget fulgt processen med godkendelse af opførelse afen jollehavn ved Loddenhøj.
Det har været en meget vanskelig proces at få kystdirektoratets godkendelse af placeringen ved Loddenhøj,
placering 1. Der er foretaget boreprøver, analyser af strømaflejringer omkring anlæg af jollehavn. Det er en proces,
der hårtrukket ud i flere år, og når vi nu endelig har fået kystdirektoratets godkendelse, vil det være vanskeligt at
forestille sig tilladelse til en af de andre foreslåede placeringer inden for en rum tid.
Samtidig vil jeg foretrække placeringen, som Jollelauget har kæmpet for i flere år fordi det vil give Loddenhøj et
kæmpe løft med en flot kampestensmole og et flot anlæg med jollehavn og slæbested. 1 forhold til det nuværende
rod med en gummimåtte som slæbested og stativer og andet, som ikke ligefrem forskønner havnen, vil jollehavnen,
som også er visualiseret i prospektet, give hele området med campingplads, som vil få forøget omsætningen, en stor
forskønnelse.
Når jollehavnen ligger i en højde, som ikke kommer til at genere de bagvedliggende sommerhuse, idet udsynet til
vandet derfra ikke bliver generet, mener vi helt klart at placeringen af jollehavnen skal ligge ved placering 1.
Mvh.
Ruth og Edvard Høst
Lønholt 51
6200 Aabenraa
Sendt fra Mail til Windows 10
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Til: Post
Emne: Sikker mail: Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune
[Ref.nr.=252429c2fd2b4727b26509388b3ce7d9][p=1537647,v=997,c=bFb8XO4xts7olAyz+sKS5fAACXs=]

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
i.
Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse, klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Ref.nr.=252429c2fd2b4727b26509388b3ce7d9]
Besked:
Hej Aabenraa Kommune - jeg bifalder i højeste grad tilblivelsen af en jollehavn. Jeg
foreslår, at der i forbindelse med jollehavnen bliver lavet en udendørs "badeanstalt"
a la den ved Faaborg havn. Den er helt fantastisk for alle type mennesker, og vil
efter min mening gøre hele Loddenhøj mere attraktiv at investere i for sommerhus
området samt der vil komme flere turister - sejlere, campister, sommerhus lejere - der
lægger penge i kommunekassen.
Venlig hilsen
Sanne Bryld Obaze
Kløften 12
--- Oprindelig meddelelse--Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar

Sagsnummer:

1537647

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indeaaende(o),Drod.e-boks.dk>
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Fra: sikkersvar
Sendt: 5. september 2018 18:03
Til: Post
Emne: Sikker mail: Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune
[Ref.nr.=1634a20cbcfb4958ad9c92fd50f39c5e][p=1538115,v=609,c=514FY5xTpK4Jt3fEG5rVamNpADo=]

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke rettes
i.
Skriv dit svar og klik på alm. Send knap. SignFlow sørger for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren.
For sikker besvarelse., klik her
Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Emne:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Refnr.=1634a20cbcfb4958ad9c92fd50f39c5e]
Besked:
På baggrund af kommunens brev af 4 sept. i år omkring jollehavn i Loddenhøj.
Vi har haft sommerhus Stenpolde 8 Loddenhøj siden 2004. og bor der 3 mdr.
hver sommer. Gæster stranden og bader næsten hver dag i juni-juli og august.
Vi går ind for etablering af en jollehavn, så der kommer lidt mere styr på
omgivelserne. Vi kan se en ulempe, nemlig lidt mere trafik på vejen til stranden.
Jeg har ikke kunnet finde oplysninger på kommunens hjemmeside.
Vi anbefaler en jollehavn og den vil også stimulere omsætningen i kiosken.
Venlig hilsen
Karen og Arne Kindberg

Sagsnummer:

1538115

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <indeaaendef5).Drod.e-boks.dk>
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Besvarelse på denne sikre mail er kun mulig i 30 dage.
Signaturbeviset er vedhæftet.
CPR/CVR:
Aabenraa Kommune\Generel post til Aabenraa Kommune [Ref.nr.=495dca28816045ca81468ab01acc98cc]
Besked:
Tak for info.
mvh
jakob egeris thorsen
--- Oprindelig meddelelse---Fra: Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune
Sendt: 04-09-2018
Emne: Brev fra Aabenraa Kommune Indkaldelse af ideer og forslag - Loddenhøj og Bar

Sagsnummer:

1535436

Underskrivere: E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende
Angivet email: <ind2aaendefa)Drod.e-boks.dk>
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Kin^^ster^Jansen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Carsten & Karen Nielsen <moegelballe@bbsyd.dk>
5. september 2018 10:30
Plan Post
Loddenhøj

Vedr. Loddenhøj/Barsø Landing - placering af Jollehavn.
Hovedspørgsmål.
1. Jeg går ind for placering nr. 2. Barsø Landing afhjælper ikke de dårlige forhold ved stranden ved Loddenhøj.
5. For området ønskes bedre sandstrand. Bedre badebro.
Mvh
Carsten Nielsen
Søkær 15

1

