
  

 
Elmelundskovens Hestelaug  

c/o  Peter Worm, Volderslev Bygade 6C.  5260 Odense S, Tlf.: 2154 9596 
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Til Odense Kommune 

Byplan 

Nørregade 35 

5200 Odense C 

 
Att.:  Lis Nowak 

Odense d. 6. august 2017 

 
Vedr.: Høringssvar lokalplan 6-803, Erhvervsområde ved 

Fynske Motorvej, Højme 

 

Elmelundskovens Hestelaug er en forening der repræsentere de mange ryttere, der ønsker at 

udbygge og bruge de nye muligheder for oplevelser med hest i naturen som den nye og over 

300 ha store stats og kommunalt ejede multifunktionelle Elmelund Skov giver borgere i 

Odense. Elmelundskovens Hestelaug har i 2015-2016 anlagt og vedligeholder det omkring 14 

km store net af ridestier i skoven for indsamlede offentlige og private midler. 

Efter bestyrelsens gennemgang af forslaget, står det klart, at det nye erhvervsområde mellem 

motorvejen og Højme bliver et meget stort indgreb, der får mange forskellige og vidtrækkende 

konsekvenser i lokalområdet, herunder også for de mange ryttere i Højme der bl.a. er 
tilknyttet Sanderum Rideklub, Højmegård Rideklub og Grønkær Hestepension. 

 
Problemstilling 
 
Den fynske motorvej har siden sin etablering mellem Sanderum og Højme givet store 
vanskeligheder for rytterne fra Højme med at komme ud og ride i 1000 års skoven og nu også i den 
nyetablerede Elmelund Skov. I øjeblikket er der stadig enkelte ryttere der tør ride på Holkebjergvej 
og over motorvejsbroen for at komme til de omtalte skovområder. Det må forventes at ophøre 
med den stigende mængde af tung trafik ind og ud af området, når det nye erhvervsområde 
etableres. Det vil simpelthen være alt for farligt at ride på den strækning fremover. 
 
 
Løsning 
 
Heldigvis ser det nye lokalplanforslag ud til delvist at tage højde for dette, idet der i pkt. 5, 8 og i 
kortbilag 2 er anført, at der i delområde R 4 anlægges et 3 rækket levende hegn og reserveres et 
stiudlæg på 3 m langs helse sydgrænsen af lokalplanområdet fra Højmegård ned til motorvejen. 
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Det er af afgørende betydning for de mange ryttere der er i Højme, at dette stiudlæg gennemføres 

og også gerne udvides i bredden til fx 6-8 m. Herved kan der både sikres en offentlig ridesti og en 

gangsti fra Højme og ned til motorvejen. Adgangen ad den private markvej på de sidste 80-100 m 

fra grænsen af lokalplanområdet til Sanderumvej, må kunne sikres ved en lejeaftale, på samme 

måde som Odense Kommune tidligere har gjort, for at sikre offentlig adgang fra Løkkegravene ned 

til Kirkendrup Skov i Odense NV.  

Bestyrelsen i Elmelundskovens Hestelaug opfordrer derfor til, at det sikres, at kommunen 

gennemfører anlæggelse og vedligeholdelse af en offentlig ride- og gangsti fra Højme til 

Sanderumvej således som skitseret ovenfor. Kun herved kan de mange ryttere i Højme sikres en 

trafiksikker, enkel og meget savnet mulighed for at nyde godt af de store muligheder og det 

skønne rideterræn der er etableret i de to store offentlige skove Elmelund Skov og 1000 års 

skoven. 

Med venlig hilsen 

Peter Worm 
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