Kommentarer og Ændringsforslag til:
Lokalplan 123-6 og
Kommuneplantillæg nr. 17
Ærø Kommune februar 2021.

Kommentarer og ændringsforslag til Lokalplan 123-6 og Kommuneplantillæg nr.17.
I 2010 var der fra Ærø Kommune indbudt til høringssvar angående et stort
sommerhusområde i bl.a. selvsamme område.
30 berørte ejendomme var særdeles kritiske overfor dette store projekt og indgav et
samlet svar til Ærø Kommune.

Anemoner tæt på Egehovedvejen i Marstal april 2020.

Ærø Kommune flyttede senere sommerhusområdet til andre steder på Ærø.
Dette ikke alene pga. indsigelsen fra områdets beboere, men også fordi
Miljø – og Fødevareministeriet nedlagde veto mod at bebygge området.
Tiderne er skiftet. Andre er kommet til med et meget anderledes syn på området.
Vi kan ikke påregne, at en offentlig myndighed igen vil nedlægge veto mod byggeri i
dette område for selv at udvikle arealerne rekreativt.

Vintergækker langs Egehovedvejen i Marstal.
Februar 2020.

Den dejlige og flotte forårsbebuder.
Citronsommerfuglen, som findes i området.

I vores høringssvar i 2010 havde vi håbet at Ærø Kommune, når muligheden opstod,
havde lyst til at udvikle området omkring Egehovedvejen til et rekreativt naturareal
mellem de fastboende beboere, gæstesejlere, Egehovedskoven, stranden, Marstal
Camping, gæster og sommerhusejere i området.

Vilde Purløg og Ramsløg tæt på
Egehovedvejen i Marstal april 2020

Sommerfuglen Nældens Takvinge som
findes i området.

Stor var vores glæde derfor, da forslag til tillæg til strategiplan nr. 2 – Ærø Kommune
2017 blev udsendt.
Denne strategiplan er senere erstattet af Strategiplan 2020 – Ærø Kommune.
Her var der skitseret flere muligheder for dette udviklingsområde.

Gul Vorterod langs Egehovedvejen april 2020.
Til venstre i billedet en lille bi fra den lokale biavler langs vejen.
Bien samler pollen i det tidlige forår med dejligt solskin.

Flere udviklingsmuligheder for bedre overgang mellem byen og det åbne land.
Bedre forbindelse til Egehovedskoven og stranden ved udvikling af rekreative forløb
fra byen til skoven og omvendt.
Mulighed for forbedret vejforløb af Egehovedvejen.

Nyudsprunget Hyld langs Egehovedvejen maj 2020.

Udviklingsmulighederne var mange og Kommunalbestyrelsen foreslog ved samme
lejlighed at der i samarbejde med borgerne blev udarbejdet en masterplan for hele
området
Dette kan vi nu forstå, ikke kommer til at ske da Ærø Kommune har stillet forslag
omkring ny Lokalplan 123-6 samt Kommuneplantillæg nr.17.

Humlebi på arbejde i piletræets hanrakler.

Nu er hele området omkring Egehovedvejen udlagt til udviklingsområde.
Bl.a. Matrikel 230a, Gudsgave, Marstal, som ønskes bebygget i 2 faser med tæt lav
boligbyggeri, indeholdt i Lokalplan 123-6.
I delområde 1. Først etape 1 med 16 boliger, vejanlæg samt fælleshus.
I delområde 1. Senere etape2 med 20 boliger.
I delområde 2 foreslås området bibeholdt i landzone og brugt til græsning af mindre
husdyr. Regnvandshåndtering fra det færdige byggeri, samt et meget beskedent lille
vådområde.
Flere matrikler nord for Egehovedvejen er ligeledes omfattet af Kommuneplantillæg
no. 17. med byggeri i op til 8.5 m højde.
Desuden har Egehovedvejen fået sin egen omtale.

Den smukke fugl, Spurvehøgen, som igen er at finde i området omkring Egehovedskoven.

Naturen har kun fået en meget lille beskeden plads i forslaget.
Det meget lille naturareal, som har fået plads i det foreslåede udviklingsområde
ligger på matrikel 230a i delområde 2, samt indenfor strandbyggelinien.
Det udlagte lille naturareal dækker en forsvindende del af hele udviklingsområdet.

Byggeriet af etape 1 med planlagt start så snart Lokalplan 123-6 er godkendt.
Byggeriet af etape 2 på et senere tidspunkt.
Disse 2 byggerier fylder matrikel 230a del 1 helt op.
Ærø Kommune begrunder sin beslutning omkring bebyggelse af matrikel 230a med at
det er det eneste gode sted omkring Marstal, som opfylder kriterierne for moderne
ældrevenligt udlejningsbyggeri.

Martsvioler langs Egehovedvejen. Marts 2020.

Jeg finder byggeriet alt for dominerende og uden hensyntagen til naboer og
naturudvikling. Jeg foreslår at Ærø Kommune finder anden placering i
udviklingsområdet, især til det meget store og voldsomme etape 2 byggeri.
Jeg foreslår også at Ærø Kommune virkelig benytter lejligheden til at skabe et super
rekreativt vådområde langs Egehovedvejen i del 2 området på matrikel 230a.
Denne del af landskabet syd for Marstal savner i den grad et lille flot vådområde.
Hvem har ikke altid beundret det meget smukke og interessante dyreliv der findes på
vestsiden af Sprogø under bil tur til København.

Verdens ældste insekt, Guldsmeden, som i den
grad mangler levesteder på denne side af
Marstal.

Mesterflyveren Svalen, som bruger
mindre vådområder til indsamling af
bl.a. rede materiale.

Hvis Ærø Kommune beslutter sig for at godkende Lokalplan 123-6 og
Kommuneplantillæg 17 og dermed give startskuddet til etape 1 byggeriet foreslår jeg
følgende rekreative naturudviklingsforslag som en indgangsvinkel til resten af
området på matrikel 230a.
Jeg vedlægger en lille ide skitse.
1. Med konsulentbistand, opgravning og fritlæggelse af vådområde og kildevæld på
ca. 3000 m2 og skabe biologisk mangfoldighed med plads til insekter, fugle, tudser,
frøer og salamandere evt. kombineret med dyrehold.
2. Åben og fri vandforbindelse mellem kildevæld og vådområde.
3. Med konsulentbistand, opgravning og fritlæggelse af vådområde og kildevæld på
ca. 3000 m2 og skabe biologisk mangfoldighed med plads til insekter, fugle, tudser,
frøer og salamandere evt. kombineret med dyrehold.
4. Åbent og frit afløb fra vådområde.
5. Tre lave beplantninger til insekter, fugle og dyr.
6. Tre meter bredt stiforløb fra Vestergade til Skipper Parken slået efter behov.
7. Stort græsareal med fokus på biologisk mangfoldighed og vilde blomster med 1
gang årlig slåning.
8. Smukke mindre alle’ træer plantet langs Egehovedvejen samt maksimal
beskyttelse og hensyntagen til eksisterende beplantning langs vejen og digerne.
9. Maksimal beskyttelse og hensyntagen til et over 100 år flot og charmerende
gammelt asketræ placeret i det sydvestlige hjørne af matrikel 230a.

Et eksempel på flotte Vandranunkler i Katteskovens lille
vådområde mellem Græsvænge og Ommel. Maj 2020

Et eksempel på et smukt og inspirerende mindre vådområde tæt på Færgevej i Kragnæs, designet til biologisk
mangfoldighed. I baggrunden Kleven, Ommel gamle skole og Ommel.

Matrikel 230a har et langt grænseområde op til Egehovedvejen.
Egehovedvejen har de seneste år udviklet sig til en rekreativ vej med mange
mennesker, som opholder sig i området, især i sommerperioden.
Her er mange gående, cyklende, løbende og andre bløde trafikanter sammenblandet
den øvrige trafik. Det lange grænseområde kunne med stor fordel og forskønnelse
rumme adskillige robuste, smukke mindre alle’ træer.
I forbindelse med renovering af denne vej foreslår jeg Ærø Kommune gør sit yderste
for at vejen bevarer sit smukke snoede vejforløb, freder så meget af den eksisterende
beplantning som muligt, indplanter robuste, smukke og charmerende mindre alle’
træer med passende mellemrum, samt beskytter alle bløde trafikanter mest muligt.
Egehovedvejen kunne med den rigtige beplantning, udbygning og modernisering
blive en rigtig flot og smuk rekreativ omfartsvej til og fra Marstal.

Et eksempel på robuste, smukke alle’ træer plantet langs markvej Øverste Midtmarksvej Marstal.
April 2020. Alle’ træer af det lille dejlige træ Surkirsebær.

Et eksempel på nyplantede alle’ træer langs den smukt
snoede vej Kappelhøj i Søby. April 2020.
I baggrunden Det Sydfynske Øhav.

Et eksempel på en lidt ældre flot alle’ beplantning langs vejen
op til den store ejendom Gravendal, april 2020.
Den længste dobbelte alle’ vej på Ærø.
Den lange vej er en vigtig del af vandreruten, Sporet ved
Gravendal.
I baggrunden et kig mod Langagre.

Den nederste del af Egehovedvejen, der med sit flotte kurvede og snoede vejforløb er en
meget smuk vej til og fra Marstal.
I forbindelse med moderniseringen af denne vej mener jeg at Ærø Kommune bør gøre sit
yderste for at vejen bibeholder sit rekreative præg, nedsætte trafikhastigheden maksimalt
samt beskytte bløde trafikanter allermest muligt.
I baggrunden Halen og Langeland. April 2020.
Neden for hækken til højre indgang til Marstal Camping.

Jeg håber stadig meget at Ærø Kommune vil betragte Egehovedvejen og de fine små
områder omkring vejen som en sjælden mulighed for naturudvikling, biologisk
mangfoldighed, bæredygtig turisme og forbedringer på miljøfronten.
Et mulighedernes naturudviklingsområde til glæde for langt de fleste.

Busken Sargents Æble i blomst tidlig forår.

Solsort i samme frodige busk som her serverer morgenmaden.

En svirreflue på besøg i Mælkebøtte.

Langt om længe har Gråspurven efter mange års fravær i dette område etableret sig med en lille beskeden koloni.
Gråspurven som ellers er Marstals verdensberømte ”byfugl” under navnet ”Grollen” lever en kummerlig tilværelse med
fortsat tilbagegang. Der burde i området kunne være plads til et løft, til denne dejlige, glade og karakteristiske lille spurv.

Jeg anerkender til fulde Ærø Kommunes ønsker omkring udvikling af gode
kvalitetsbyggerier til øens beboere, nye kunder til Ærø Vand, Marstal Fjernvarme,
Ærøs handelsliv, elforsyningen samt arbejde til Ærøs dygtige håndværkere,
men håber at Ærø Kommune også vil tage maksimal hensyn til dette fine smukke
areal både naturmæssigt, for øens gæster og for dets omkringliggende beboere.
Et åbent og bæredygtigt samfund med plads til alle.
Med venlig hilsen
Ib Aa. Rasmussen
Plantagevej 9
5960 Marstal.

Den meget arbejdsomme Stor Flagspætte som også er vendt tilbage og atter kan høres og ses.

