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BYFORUM
TAK FOR DET STORE FREMMØDE

På Byforum den 16. august blev der præsenteret seneste nyt fra Ebeltoft i Udviklings 
koordineringsgruppe og de fem projektgrupper som arbejder for henholdsvis 
Posthusgrunden, Jernbanegade, Kyststien, Museumsområdet, Fiskerihavnen og de 
to temaer ’Bosætning’ og ’Det gode børne- og ungdomsliv’. Alle arbejdsgrupperne 
arbejder dedikeret på at skabe den bedst mulige udvikling af Ebeltoft. 

Koordineringsgruppen præsenterede indholdet i den udarbejdede rapport ”Ebeltoft 
i udvikling – sammenfatning og anbefalinger 2020”, hvor der blev lagt op til en 
drøftelse af projektets fremtidige udvikling. 
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HVAD SKER DER NU?

Opsamlingen fra BYFORUM, arbejdsgruppernes forslag og eventuelle ansøgninger 
bliver del af en samlet indstilling til politisk behandling i Byrådet i november. 
Formålet er at samle trådene i det hidtidige arbejde og at sætte den fremtidige kurs 
for Ebeltoft i Udvikling.

I nedenstående har vi lavet et kort overblik over igangværende initiativer i relation til 
Ebeltoft i Udvikling.

SYDDJURS KOMMUNE OG DE MANGE ILDSJÆLE I EBELTOFT ER 
NOMINERET TIL BYPLANPRISEN 2021
Ebeltoft i Udvikling er blevet nomineret til Byplanprisen 2021. Byplanprisen tildeles 
hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort ”en særlig 
indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer. Byplanprisen blev 
indstiftet i 1996 af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen. Vinderen 
afsløres på Byplanmødet torsdag den 30. september. Se mere hér.

EBELTOFT I UDVIKLING VIL I DE KOMMENDE ÅR ARBEJDE MED 
UDVIKLINGEN AF KLIMAROBUST KYSTKULTUR I EBELTOFT
Det borgerudviklede projekt Bølgen er et indledende konceptuelt design 
for hvorledes samspillet mellem landskab, by og kyst kan bevares og 
styrkes. Pilotprojektet er formuleret af Ebeltoft i Udvikling og omfatter den 
centrale kyststrækning i Ebeltoft. Målet er at gennemføre en udviklings- og 
konkurrenceproces med fokus på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur kan 
integreres i en fysisk og strategisk plan. Realdania har doneret 1,5 mio. kr. til 
projektet. Se mere hér.

POSTHUSGRUPPEN DELER SIG I TO FOR AT KUNNE ARBEJDE MED 
BÅDE ADGANGSFORHOLD OG KLIMASIKRING  
I Posthusgruppen har man, siden afholdelsen af BYFORUM, valgt at dele sig i to 
undergrupper for at sikre fremdrift og energi. Gruppen har opdelt sig i grupperne 
”Strandpark og Klimasikring” og ”Surfergruppen”

Gruppen ”Strandpark og Klimasikring” fortsætter arbejdet for etablering af 
Ebeltoft Strandpark. I den forbindelse har gruppen indsendt en ansøgning 
der behandles politisk i november måned. I ansøgningen søges om midler til 
igangsætter tekniske undersøgelser af vandkvalitet og mulighed for etablering af 
en bystrand på strækningen fra Fregatten Jylland til Juul og Langhoff Hotel samt 
en række øvrige forslag. Gruppen ser i øvrigt en stærk kobling til arbejdet med 
udviklingen af klimarobust kystkultur i Ebeltoft.

”Surfergruppen” har fortsat fokus på realisering af adgangsrampe foran Posthuset. 
Ebeltoft Windsurfer Klub vokset sig større. Der er stor interesse for vandsport og 
der er behov for bedre adgang til vandet, ned over de store sten. En ny rampe 
nedenfor Maltfabrikken og Det gamle Posthus, vil give sikker adgang til vandet for 
mange – både private standup-padlere, windsurfere, og windsurferklubben. Rampen 
er tænkt som blivende anlæg, der integreres i et kommende større badeanlæg. 
Syddjurs Kommune har allerede bevilget midler til en skridsikker adgangsrampe til 
vandet ved det gamle Posthus og der arbejdes i øjeblikket med at få alle formalia på 
plads for at kunne gøre klar til realiseringen af projektet. 
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KYSTSTIGRUPPEN HAR UDARBEJDET PROJEKTFORSLAG FOR 
OMRÅDET HALVØEN
Gruppen har fået midler til at inddrage professionel arkitekt rådgivning. I 
samarbejde med tegnestuen DETBLÅ-Arkitektur By Land har gruppen lavet en et 
gennemarbejdet projektforslag for området Halvøen, området det blev etableret 
med overskudsjord da man gravede ud til Fregatten Jylland. Halvøen er det 
største friareal mod vest. Projektet peger på muligheden for at forstærke stedet 
rekreative karakter. Projektet, der blev præsenteret på BYFORUM, viser stedet store 
potentieller og indeholder konkrete forslag til området. 

FISKERIHAVNSGRUPPEN SKABER TRAFIKALE LØSNINGER I 
SAMARBEJDE
Der har været en del diskussion om trafik og parkeringsløsninger i 
Fiskerihavnsgruppen. En diskussion som mange har taget del i. Gruppen er således 
vokset til over 40 personer. Da det ikke virkede realistisk at finde en løsning på et 
møde i Fiskerihavnsgruppen har man valgt en anden løsning. 

Fiskerihavnsgruppen har således nedsat et kommissorium, der fik til opgave at 
finde en tilfredsstillende trafikal løsning på Fiskerihavnen, som tilgodeser samtlige 
parters interesser. Forslaget skulle efterfølgende forelægges kommunen til 
beslutning. Trafikudvalget blev sammensat af fem repræsentanter fra erhvervsliv 
og forretningsdrivende, fastboende private borgere, ejere og udlejere samt 
foreningsfolk og hobbyfiskere. Efter et enkelt møde og en vandretur i området 
er der fundet løsninger i samarbejde med Syddjurs Kommunes afdeling for 
mobilitet. Der er fundet praktiske og pragmatiske løsninger på trafik og parkering. 
Størstedelen af disse er allerede realiseret. 

MUSEUMSGRUPPEN SAMARBEJDER OM FÆLLES FREMTIDIGE 
PROJEKTER
Museumsgruppen har arbejdet på at skaffe finansiering til installationen på pladsen 
foran Glasmuseet Ebeltoft tæt på Fregatten Jyllands museumsbygning. Målet 
med projektet var at gøre en ‘øde’ plads til et opholdsvenligt byrum ladet med 
engagerende oplevelser. Det har desværre ikke vist sig muligt at skaffe tilstrækkelig 
økonomisk opbakning til projektet. Derfor vil dette sandsynligvis ikke kunne 
realiseres. De to museer fortsætter dog det gode samarbejde omkring udviklingen 
af fælles koncepter for aktiviteter, der både kan skabe synergi i forhold til Ebeltoft i 
Udvikling og gerne samtidig forlænge sæsonen og tiltrække flere gæster i forårs- og 
efterårsmånederne.

BØLGEMARKEN - OPLEVELSESRUMMET LIVET I HAVET
Bølgemarken er en ca. 35 m2 stor, specialbygget flydeplatform, som placeres i 
Fregatten Jyllands Træskibshavn. Bølgemarken suppleres med et midlertidigt 
formidlingsområde på landsiden. Formålet med Bølgemarken med tilknyttede 
aktiviteter er at understøtte foreningsaktiviteter og bidrage til udbredelse af 
almen bæredygtig dannelse gennem formidling af viden og erfaring om havmiljø, 
havets ressourcer, bæredygtig kystkultur og derved medvirke til implementering af 
bæredygtig adfærd hos befolkningen. 

På sigt tænkes det midlertidige formidlingsområde udviklet til et rekreativt 
læringsrum på den kommunale halvø med adgang til vandet, hvor Bølgemarkens 
formidlingsaktiviteter og andre aktørers formidlings- og undervisningsaktiviteter om 
havmiljø, biodiversitet, marine råvarer og kystkultur kan udfolde sig. Bølgemarken 
forventes bygget i løbet af fjerde kvartal i år så den kan tages i brug i foråret 2022.
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DANMARKS FØRSTE FILMEFTERSKOLE ER UNDER UDVIKLING
Der arbejdes for at etablere Danmarks første filmefterskole i Ebeltoft. Skolen er 
rettet mod unge i alderen 14-17 år, der brænder for at lave film. Det er frivillige 
ildsjælekræfter i lokalsamfundet der står bag. Målet er at udvikle en rå, urban 
efterskole i en ny kreativ campus. Gruppen arbejder med rod i efterskoletradition og 
ønsker at kombinerer denne med nye tanker om undervisning i film, kunst, kreativitet 
og kulturelt iværksætteri. Følg udviklingen hér.

DET ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB DJURSBO UDVIKLER 
BOLIGPROJEKT PÅ SLAGTERIGRUNDEN
I nær fremtid opfører boligselskab Djursbo lejeboliger i varierende størrelser på den 
del af Slagterigrunden der ligger tæt på Strandvejen.

STARK-BYGNINGEN SOM BYENS NYE MIDLERTIDIGE 
FORSAMLINGSHUS
Den tidligere Stark-bygning er nu bragt i en stand hvor den kan bruges til 
arrangementer som BYFORUM hvis ikke der deltager mere end 150 personer. Stedet 
har allerede siden BYFORUM været brugt til flere forskellige arrangementer og 
Ebelfestival 2021 vil i løbet af uge 42 afholder en del arrangementer i denne bygning.

DET GAMLE POSTHUS
Bygningen bruges fortsat af Kulturskolen, Ebeltoft Windsurf og arbejdsgrupperne i 
Ebeltoft i Udvikling. Der arbejdes fremadrettet på projekter til gode for alle daglige 
brugere af stedet. 
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STORT FREMMØDE PÅ STARK-GRUNDEN
Knap 150 engagerede borgere og lokale ildsjæle deltog i borgermødet om Ebeltoft i 
udvikling, da Syddjurs Kommune afholdte BYFORUM på STARK-grunden mandag den 
16. august 2021. 

På borgermødet blev der orienteret om seneste nyt fra Ebeltoft i Udviklings 
koordineringsgruppe og de syv frivillige projektgrupper: Posthusgruppen, 
Jernbanegadegruppen, Museumsgruppen, Kyststigruppen og Fiskerihavns-gruppen 
samt de to tema-grupper, som arbejder med ’Bosætning’ og ’Det gode børne- og 
ungdomsliv’. På mødet stod det soleklart: alle arbejder med stor energi for at skabe 
den bedst mulige udvikling af Ebeltoft. 

BYFORUM
”EBELTOFT SKAL BYGGES PÅ 
STÆRKE FÆLLESSKABER OG 
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING”

Side 8 Version 1.0



ET KLART BUDSKAB FRA BORGMESTEREN
– KUN SAMMEN KAN VI LØFTE EBELTOFT

DEN FREMADRETTET PROCES

VIL DU VIDE MERE?

Næste skridt i Ebeltoft i Udvikling kommer til at byde på en bredere kommunikations-
strategi og i 2022 skal der igangsættes en række prøvehandlinger på baggrund af 
arbejdsgruppernes arbejde. Udviklingsprojektet går derfor en spændende tid i møde, 
hvor det bliver muligt at se fysiske tiltag og midlertidige aktiviteter i byrummene. 

Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om projektet kan spørgsmål rettes til 
projektleder Jeppe Nørager på jepn@syddjurs.dk. De frivillige arbejdsgrupper er altid 
åbne for nye medlemmer, også her kan Jeppe hjælpe dig med at blive sat i kontakt 
med grupperne. 

Ebeltoft by og havn rummer helt særlige kvaliteter og potentialer, og med 
byudviklingsindsatsen Ebeltoft i Udvikling er der sat fokus på at styrke Ebeltoft 
som en levende og sammenhængende søkøbstad. Over de seneste år har en række 
frivillige borgere fra lokalområdet helliget sig til projektarbejdet og arbejdet visionært 
med Ebeltofts udvikling. 

Ole Bollesen fremhævede i sin velkomsttale, at det netop er borgerinddragelse og 
gode idéer, som skal være med til at sætte rammen for byens udvikling:

”Det er ideer, tanker og forslag der skal være med til at kvalificere 
den kommende udvikling af byen. Vi ønsker at få alle gode ideer på 
bordet og inddrage alle i samtalen om hvorledes vi indretter vores 
by.” 

Generelt stod det klart på borgermødet, at det er den strategiske sammenhæng 
på tværs af byen, som skal være i fokus samt flere grønne og rekreative byrum, der 
inviterer til ophold, leg og fællesskab. 

Side 9Version 1.0



 

  

BYFORUM
BORGER-
MØDE
REFERAT

Tid: mandag den 16. august 2021 kl. 16.00-19.00
Sted: STARK-bygningen, Bagvænget 12, 8400 Ebeltoft
Deltagere: 150 deltagere
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BAGGRUND
Ebeltoft by rummer helt særlige kvaliteter og potentialer, og med byudviklingsindsat-
sen Ebeltoft i Udvikling er der sat fokus på at styrke byens bylivskvalitet og fremme 
byens fysiske og mentale sammenhængskraft mellem Ebeltofts bymidte og byens 
kyst- og havnearealer. 

På Byforum kunne du høre seneste nyt fra Ebeltoft i Udviklings koordineringsgruppe 
og de syv frivillige projektgrupper: Posthusgruppen, Jernbanegadegruppen, Muse-
umsgruppen, Kyststigruppen og Fiskerihavns-gruppen samt de to tema-grupper, som 
arbejder med ’Bosætning’ og ’Det gode børne- og ungdomsliv’. Alle arbejder dedike-
ret på at skabe den bedst mulige udvikling af Ebeltoft. 

Side 11Version 1.0



1

2

3

4

5

Ad.

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6

7

8

9

10

 Program

16.00  Velkomst  v/ Borgmester Ole Bollesen

16.05  Dagens program  v/ Projektleder Jeppe Nørager

16.10  Visionen “Ebeltoft i Udvikling”  v/ Formand for udvalget for     
   plan, udvikling og kultur 
   Riber Hog Anthonsen

16.20  Præsentation af rapporten v/ Koordineringsgruppens  
“Ebeltoft i Udvikling   repræsentanter 
– sammenfatning og   Trine Højer og Hans Kiib 
anbefalinger 2020” 

16.45  Introduktion til arbejds- 
gruppernes arbejde:

 – Posthusgruppen v/ Gitte Marling

  – Jernbanegadegruppen v/ Kurt Sørensen

  – Kyststigruppen v/ Thorkild Hansen

  – Museumsgruppen v/ Karen Louise Juhl Christensen

  – Fiskerihavnsgruppen v/ Hans Kiib

  – Bosætningsgruppen v/ Camilla Rønde

 – Det gode børne- og ungdomsliv v/ Eva Klinting

17.15 Pause

17.30  Åbning af markedsplads   Besøg arbejdsgruppernes    
   projektboder 

18.15  Opsamling og feedback v/ Projektleder Jeppe Nørager 
fra arbejdsgrupperne

18.45  Afrunding: Hvad sker der nu?  v/  Formand for udvalget for 
plan, udvikling og kultur  
Riber Hog Anthonsen og  
projektleder Jeppe Nørager

19.00 Tak for i dag

DAGSORDEN JF. REFERAT
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Ad 4. 

PRÆSENTATION AF RAPPORTEN ”EBELTOFT I UDVIKLING 
– SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 2020”

• 7 grupper arbejder med en række tematikker, som skal bruges som generator 
 for udviklingen.
• Motivationen er at skabe en perlerække af byrum og maritime rum.
• To centrale tværgående tema: trafik og klimasikring.
• Der er afsat 1,5 mio. kr. til arbejdsgruppen vedr. klimasikring. Her arbejdes der 
 med konceptet ’Bølgen’ – en et koncept for bæredygtig byudvikling. Doneret 
 af Realdania. 

Koordineringsgruppens kommende opgaver:

• Anskaffe mere viden om tekniske muligheder vedr. integreret klimasikring og 
 byudvikling i havne-området.
• Opstilling af arkitektkonkurrence med input fra arbejdsgrupperne.
• Gennemførelse af arkitektkonkurrence med flere teams.
• Helhedsplan for hele havneområdet.

Koordineringsgruppens anbefalinger til Ebeltoft i Udvikling:

1. YDERLIGERE ARBEJDE MED TVÆRGÅENDE TEMAER
• På tværs af arbejdsgrupperne og koordineringsgruppen skal der arbejdes  
 med tværgående temaer, herunder bl.a. klimatilpasning, børneliv, parkering,  
 trafik samt kunst, kultur og idræt. 
• Der er skal arbejdes aktivt med bæredygtighed og biodiversitet. Her har 
 arbejdsgrupperne et vigtigt ansvar for at varetage og tage aktiv part i 
 bæredygtighedsdebatten.
• Sæsontænkning skal tænkes på tværs af arbejdsgrupperne. Ebeltoft skal  
 kunne udvikle sig i alle sæsoner, hvilket kræver fleksible og multifunktionelle 
 planløsninger. Fx kan nogle af de løsninger, der bruges om sommeren, 
 fx p-pladser, bruges til noget andet om vinteren. 
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2. EN HELHEDSPLAN EFTER ARKITEKTKONKURRENCEN

3. ARBEJDSGRUPPERNES VIDERE ARBEJDE
• Der skal arbejdes med trafikdæmpning på Strandvejen og sæsonparkering på 
 Øster Allé.
• Rumskabelse og begrønning af Jernbanegade.
• Mulighed for badestrand og surferbro ved Posthusgrunden.
• Oplevelsesboks på Museumstorvet.

4. ORGANISERING OG RESSOURCER
• Der skal arbejdes for et øget tværfagligt engagement i den kommunale 
 organisation.
• Forsat fokus på inddragelse af ekspertise.
• Fokus på faglig understøttelse.
• Tydeliggørelse af arbejdsgruppernes centrale rolle i organisationsplanen.

5. KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
• Mulighed for egen hjemmeside, hvilket kan være med til at sikre løbende 
 formidling. Der er po-tentiale for at bruge kommunikationen til at øge 
 bosætningen i byen. 
• Sikre løbende dialog mellem arbejdsgrupperne, kommunen og mod 
 direktionen.

Ad 5. 

INTRODUKTION TIL ARBEJDSGRUPPERNES ARBEJDE

De 7 arbejdsgrupper præsenterede på korte oplæg deres igangværende arbejde og 
hvilke fremadrettede indsatser, de har arbejdet for. 

POSTHUSGRUPPEN V. GITTE MARLING
• Vandkunst, grøn park og grøn forbindelse skal være med til at styrke 
 forbindelsen til Maltfabrikken og generelt det kulturelle liv i bymidten
• Badestrand og badebro, der styrker forbindelsen fra bymidten til 
 havneområdet og overgangen over Ndr. Strandvej. Der henvises til 
 referenceprojektet havnebadet i Fåborg. 
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JENBANEGADEGRUPPEN V. KURT SØRENSEN
• Tavlen skal viskes ren – Jernbanegade skal anlægges på en ny måde, så den 
 kan bruges til nye formål og aktiviteter. Gaden skal ’byde velkommen’ til 
 turister, som kommer fra Fregatten og Glasmusset.
• Jernbanegade er et vigtigt knudepunkt, der forbinder sig ud til Adelgade,  
 hvor man kan komme vi-dere ud i byen.
• Potentiale for ny parkeringsløsning, flere siddemuligheder. Et 
 sammenhængende gadeforløb med udeservering og opholdspladser.

KYSTSTIGRUPPEN V. THORKILD HANSEN
• Kyststien er havnefrontens rygrad.
• Visionen er et atmosfærisk stiforløb, hvor man kan komme på afstand fra 
 bymidten og få fred og ro.
• Et nyt blåt frirum med udsigt og rekreative rum.
• Der skal arbejdes med klimatilpasning og havstigninger heraf deltagelse i 
 Realdania-projektet ’Det stigende havvand’.

MUSEUMSGRUPPEN V. KAREN LOUISE JUHL CHRISTENSEN
• ’Oplev håndværket’ – titel på projekt som er klar til at blive realiseret i 
 byrummet foran Glasmuseet i relation med Fregatten Jylland.
• Der er blevet afholdt workshop, faciliteret af formidlingsrådgiverne bag   
 Tirpitz. 
• Maritimt håndværk og glashåndværk i centrum i værket – Ebeltofts DNA.

FISKERIHAVNSGRUPPEN V. HANS KIIB
• Det overordnede hovedgreb: bevar balancen mellem interesserne i området – 
 foreninger, maritime erhverv.
• Biltrafikken er for høj – denne ønskes nedsat.

BOSÆTNINGSGRUPPEN V. CAMILLA RØNDE
• Stiller spørgsmålet: hvordan forholder vi os til bosætning i fremtiden?
• Bosætning skal svarer på moderne og tilsvarende tendenser.
• Optaget af fællesskaber og sociale forhold.

DET GODE BØRN- OG UNGDOMSLIV V. EVA KLINTING
• Samler tiltag for børn og unge – tiltag som allerede eksisterer i Ebeltoft.
• Gruppen tænker temaet ud af byen. hvordan kan det samarbejde med andre 
 initiativer i landet og på tværs af landegrænser?
• Gruppen arbejder med unge i Ebeltoft og unge der kommer til Ebeltoft.

Ad 8. 

OPSAMLING OG FEEDBACK FRA ARBEJDSGRUPPERNE

I ca. 30 minutter var det muligt at besøge arbejdsgrupperne åbne projektboder 
under ’markedspladsen’. Her var det muligt for alle at høre nærmere om 
arbejdsgruppernes arbejde, komme med feedback hertil og til-melde sig 
arbejdsgruppen, hvis man havde lyst til at være med. Efter markedspladsen var der 
opsamling i plenum, hvor en repræsentant fra hver gruppe opridsede den indkomne 
feedback. 

Der blev generelt spurgt ind til:
• Hvad kan man som nyt gruppemedlem bidrage med?
• Hvor ofte mødes man, hvad kræver det? (tidsplan) 
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FEEDBACK TIL POSTHUSGRUPPEN:
• Vigtigt med siddepladser og steder, hvor det er muligt at slå sig ned med en 
 picnic.
• Posthusgrunden skal kunne rumme aktiviteter for både børn og voksne.
• Området skal byde op til ’spontanitet’ og det uformelle møde.
• Ift. fysiske afprøvninger er det vigtigt med et bredt perspektiv, hvor det ikke 
 kun er én bestemt målgruppe, der altid er i fokus. ’Breathe with me’ var en 
 kulturel prøvehandling, som har sat mange spændende idéer og muligheder i 
 gang efterfølgende. 
• Der er generelt opbakning til badestrand, badebro og strandbar.
• Klimahåndtering kan inkorporeres i arbejdet med anlægning af en badestrand, 
 fx kan overskuds-regnvand filtreres gennem sand på stranden.
• Posthusgrunden vil for meget: der er for mange aktiviteter i området. Det er 
 vigtigt at arbejde sammen med de andre grupper. Fx kan halvøen bruge  
 nogle af ideerne. Der opfordres til mere samarbejde mellem Kyststigruppen.

• Posthusguppen leder efter nye gruppemedlemmer, der kan 
 hjælpe med opførelsen af en strandbar.

FEEDBACK TIL JERNBANEGADEGRUPPEN:
• Det er vigtigt at arbejde videre med det fysiske ’hængsel’ til havnen.
• Der er positiv holdning til mere begrønning i Jernbanegade, men udsigten  
 skal bevares.
• Der er splittet holdning ift. den fremtidige trafik på Jernbanegade. Skal der 
 lukkes for den gennem-løbende trafik, skal den bibeholdes eller er der 
 mulighed for ensretning?
• Opmærksomhed på børn og sikkerhed: der skal være fokus på trafiksikkerhed 
 på Jernbanegade, særligt også skolebørn og skoleovergangen. Er der behov 
 for at indtænke en rundkørsel?

• Jernbanegruppen søger nye medlemmer, der har lyst til at præge 
 Jernbanegade.

FEEDBACK TIL KYSTSTIGRUPPEN:
• Områder, der inviterer børn og unge, skal være i fokus på halvøen.
• Der skal indarbejdes siddepladser langs stien samt mulighed for fx 
 udskænkningssted, isbod m.m.
• Mulighed for at tænke udstrækningen af kysstien endnu brede og strategisk  
 fx adgang til Femmøller.
• Naturen skal være et bærende element af kysstien. Opfordring til grønne, ikke 
 foruddefinerede ak-tiviteter.
• Der skal inkorporeres legeplads, evt. med blå karakter (vandgynger?)
• Generelt skal adgangen til vandet styrkes. 
• Der opfordres til at Kyststigruppen kommer med forslag til ny lokalplan for 
 byggefelt på halvøen. 

• Kysstigruppen søger nye medlemmer, der kommer med masser af energi. 
 Der søges ikke om specifikke fagligheder

FEEDBACK TIL MUSEUMSGRUPPEN:
• Generel positiv stemning omkring projektet ’Oplev håndværket’.
• Der opfordres til, at Museumsgruppen inviterer til workshops, hvor man kan 
 prøve håndværket (både børn og voksne). Værket skal invitere og man skal 
 have lyst til at opleve det.
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• Oplæg til at inddrage p-pladsen i projektet, der er også nogle som siger det 
 modsatte.
• Åbne molen mod fregatten samt adgangen til vandet.
• Flere samarbejder med andre institutioner.

• Museumsgruppen forventer at gå i gang med at søge fondsmidler til 
 projektet snarest. Gruppen lig-ger op til at projektet skal bygges i foråret – 
 mere annonceres i det nye år. De sørger nye gruppe-medlemmer, der har  
 lyst til at være med til at bygge.

FEEDBACK TIL FISKERIHAVNSGRUPPEN:
• Der er stor optimisme omkring arbejdet! Der er særlig opbakning til koncep 
 tet omkring torvehaller på Fiskerihavnen. 
• Området ved den gamle STARK-grund kan inddrages til kultur og andre for 
 mål.
• Hvis der kommer flere aktiviteter og boliger området, betyder det så ikke  
 også flere biler? Der skal overvejes afvikling og håndtering af bilmassen.   
 Kunne en løsning fx være parkering på egen grund for beboere, virksomheder  
 og foreninger?
• Kobling over strandvejen skal bearbejdes – adgangsforhold skal løses.

• Fiskerihavnsgruppen er stor, men det betyder ikke, at nye medlemmer ikke 
 er velkomne. Der er mulighed for at oprette undergrupper. Ca. 1 møde pr. 
 måned med forskellige emner på dagsordenen.

FEEDBACK TIL BOSÆTNINGSGRUPPEN:
• Der er stor opbakning til gruppens arbejde.
• Der skal være forsat fokus på sociale forhold fx hvordan vi sikre at byen er 
 tilgængelig for enlige forsørgere?
• Fremadrettet arbejde med generationsfællesskaber.
• Arbejdsgruppens arbejde skal understøtte nye boformer.
• Fokus på sårbare unge, der kan have gavn af fællesskaber.

•  Bosætningsgruppen ønsker større aldersmæssigrepræsentation fx opfodres  
 der til nye gruppe-medlemmer, der repræsenterer børnefamilierne. Husk  
 fremadrettet at workshops og borgermøder skal ligges i tidsrum, hvor fami 
 lierne også kan deltage.

FEEDBACK TIL BØRNE- OG UNGEGRUPPEN:
• Hvorfor er der ikke børn og unge med til mødet i dag? (30 og derunder!)
• Unge skal involveres!
• Aktiviteter FOR unge: børnehøjskole, filmefterskole, aktiviteter i 
 ungdomsskolen, kulturskolen
• Aktiviteter som unge SELV arrangere: hvordan kan det arrangeres?
• Unge kan lide frihed – gemme sig hemmelige steder, mulighed for fest – men 
 de voksne skal være inde over?
• Legepladser til børn

• Børne- og ungegruppen er åbne for mange flere gruppemedlemmer. 
 Gruppen afholder møde på postkontoret 2 gange årligt, her kan man aftale 
 hvad der skal arbejdes videre med i undergrupperne.
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Ad 9. 

AFRUNDING: HVAD SKER DER NU?

• Der er ansat en projektleder for Ebeltoft i Udvikling, Jeppe Nørager, som 
 organisatorisk er forankret i Syddjurs Kommune. 
• Kommunikation skal skærpes: der skal skabes en bedre platform, hvor man  
 kan tage del i arbejdet. Formidlingen skal understøtte dette.
• Der skal igangsættes prøvehandlinger på baggrund af arbejdsgruppernes 
 arbejde. Her skal der søges fondsmidler til projekterne.

MULIGHED FOR AT STILLE SPØRGSMÅL: 
Spørgsmål: Hvordan bliver projektet afsluttet? Er det en stor helhedsplan, som skal 
sammenslutte hele projektet? 

Svar: Kyststrategien og klimahåndtering er en overordnet plan, som arbejder 
på tværs af mange områder. Projektet forsætter ud i fremtiden, derfor er der ikke en 
slutdato for Ebeltoft i Udvikling. Vi skal sørge for at fejre projekterne undervejs. 

Spørgsmål: Hvor ligger beslutningskraften i EiU? Der skal tages en række 
beslutninger, for at kunne komme videre med afprøvninger. Fx skal Jernbanegade 
evt. lukkes.

Svar: Koordineringsgruppe hjælpe med opfølgning efter Byforum. Der skal arbejdes 
videre med det konkrete og realiserbare, fx en samlet strategisk plan, organisering, 
arkitektkonkurrencer etc. Der skal arbejdes videre med mulighedsstudier og evt. 
arkitektkonkurrence.

PLANCHE FRA AFRUNDING
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BORGERMØDE

- Tematisk sammenfatning v/Hans Kiib
- Anbefalinger  v/Trine Højer

Ebeltoft i Udvikling 
Sammenfatning og anbefalinger 2020
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Tematisk sammenfatning v/Hans Kiib
• De overordnede mål
• Arbejdsgrupperne
• Byliv og nye mødesteder 
• Byrum og maritime rum
• Anlæg og nybyggeri

• Trafik 
• Klimasikring

Visions- og 
Udviklingsplanen
2015

Målet er en 
detaljeret 

Helhedsplan 2022 

DE OVER-
ORDNEDE 
MÅL

Ebeltoft i Udvikling
2018 - 22
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Arbejdsgrupperne

2019:
• Posthusgruppen
• Jernbanegadegruppen
• Museumsgruppen
• Kyststigruppen
• Fiskerihavnsgruppen

2021:
• Bosætningsgruppen
• Gruppen for det gode 

børne- og ungdomsliv

Arbejdsgrupperne Prøvehandlinger 
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Byliv og
mødesteder

• Leg og rekreation
• Kunst og kultur
• Maritime erhverv
• Oplevelseserhverv
• Sport og maritime 

foreninger
• Boliger

En perlerække
af byrum og
maritime rum

• Urbane rum
• Rekreative rum og 

anlæg
• Maritime rum

• Forbindelser mellem 
by og havn
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Byrum og 
grønne 
anlæg

Byrum og 
grønne 
anlæg
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Fiskerihavnsgruppen

Anlæg og
nybyggeri
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Fiskerihavnsgruppen

Beddingsplad
sen og Det 
maritime Torv

Torvehallerne

Nyt 
bæredygtigt 
boligbyggeri

To centrale tværgående 
tema

I: Trafik og parkering 

II: Klimasikring
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…omfartsvej eller ej…
Trafik og parkering
SKAL løses!

Trafik og 
parkering
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Mulig trafikløsninger i 
Jernbanegade

•

Pitchmøder januar 2021Byerne og det stigende havvand 18
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Byerne og det stigende havvand 19

….der SKAL klimasikres…… 
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Byerne og det stigende havvand
2021-22

Partnerskab mellem 
• Miljø- og Fødevareministeriet/ 

Realdania 1.500.000 kr.
• Ebeltoft i Udvikling 2.000.000 kr.

Støtte til 
• projektudvikling, 
• rådgivning og 
• Arkitektkonkurrence

 
BØLGEN – registrering af kultur- og arkitekturmiljøer  
i relation til højdevandssikring 

Kort: Hans Kiib 

“Bølgen – et concept  for 
bæredygtig byudvikling”:

• Bølgen er et  kystsikringsdesign som er en 
katalysator, for alt det vi har gang i vedr. 
kultur, kunst, outdoor-aktiviteter, erhverv, 
boliger osv. 

• beskyttelse og benyttelse går hånd i hånd.

• udgangspunkt i alle de programmer, som 
arbejdsgrupperne har arbejdet med. 

• ikke en mur omkring det hele. Det ville 
hindre udsyn og adgang til vandet. 

• snarere et kuperet landskab, alle de steder 
hvor er er plads. En kombination af bløde 
overgange og en hård kant, hvor der er lidt 
plads. 

BØLGEN – registrering af kultur- og arkitekturmiljøer  
i relation til højdevandssikring 

Kort: Hans Kiib 
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Kommende opgaver 2021-22: 

• Mere viden om tekniske muligheder for udvikling af
integreret klimasikring og byudvikling på havneområderne

• Opstilling af Konkurrenceprogram med input fra
arbejdsgrupperne

• Gennemførelse af Arkitektkonkurrence med flere teams

• En Helhedsplan for hele havneområdet.

2. En helhedsplan efter arkitektkonkurrencen
1. Arbejdet med tværgående temaer

Anbefalinger til EiU 2.0 v/Trine Højer

3. Arbejdsgruppernes videre arbejde

5. Kommunikation og formidling
4. Organisering og ressourcer
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1. Arbejdet
med 
tværgående
temaer

Klima-
tilpas-
ning

Sæson-
tænk-
ning

2. 
En
helhedsplan

Formål:
At skabe en ramme for 
byudviklingen langs 
havnefronten, der skaber 
bæredygtige løsninger på 
klimaudfordringer og 
sammenhæng mellem kysten 
og midtbyen.
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3. 
Arbejds-
gruppernes
videre
arbejde

• Trafikdæmpning
af Strandvejen og
sæsonparkering
på Østerallé

• Rumskabelse og
begrønning på
Jernbanegade

• Badestrand og
surferbro ved
‘Posthuset’

• Oplevelsesboks på
Museumstorvet

• Skitseprojekt for Den 
Kommunale Halvø

• Bølgemarken på
Den Kommunale
Halvø

• Trafikforsøg på
Fiskerihavnen

• Midlertidig brug af
STARK til foreninger, 
erhverv, pop-up 
marked og kunsthal

4.
Organisering
og ressourcer

- Øget tværfagligt 
engagement i den 
kommunale organisation.

- Mulighed af inddragelse af 
ekstern ekspertise ved behov.

- Fokus på faglig understøttelse 
af arbejdsgrupper og 
koordineringsgruppe.

- Tydeliggørelse af 
arbejdsgruppernes centrale 
rolle i organisationsplanen.

Side 35Version 1.0



5. 
Kommunikation
og formidling

Kommunikation omkring 
projektet opprioriteres bl.a. ved 
at:

- Ebeltoft i Udvikling får sit eget 
website og får professionelle 
kommunikationsressourcer til 
rådighed.

- Der sikres en løbende 
formidling af projektets 
fremdrift til både borgere, 
erhverv, potentielle investorer 
og det politisk niveau.

Opklarende spørgsmål og debat
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Slut
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PLANCHER
ARBEJDSGRUPPERNE
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POSTHUSGRUPPEN

E B E L T O F T  I
U D V I K L I N G
– fælles om fremtidenSide 40 Version 1.0



Ebeltoft Strandpark
1. Galleriparken
En ny grøn forbindelse mellem 
Maltfabrikken og vandet.
Vi foreslår, at der opstilles en 
 slynget åben pergola, hvor der 
kan ophænges løbende udendørs 
udstillinger af kunst, men også 
af hverdagsskildringer,  historiske 
 fotos (Museet), natur fotos 
(National parken) m.v. 
Desuden vægtes opholdsmulig
heder og outdoor aktiviteter.

2. Bystranden
Bystranden er en ny sandstrand 
med soppestrand for små børn og 
badebro med vipper og sauna for 
større børn og voksne. 
Der foreslås siddetrapper ned over 
stensætning langs Fregatmolen 
og Kyststien – og at der etable
res rampe for kørestols brugere og 
vandsport. 
Her skal være rum for det ufor
melle samvær.

3. Strandhaven
Strandhaven forbinder Jernbane
gade med vandet. Det er en lille 
bypark ved vandet med naturlig 
flora og fauna.
Der ønskes en lille oase for san
serne, hvor man kan mødes til en 
fortrolig snak, drikke en kop kaf
fe, lege, spille spil, læse en bog, 
 passe sig selv eller bare nyde 
 synet af bylivet og atmosfæren.

4. Fælledparken
Fælleden er det fredede græsareal 
med det fredede tangdige vest for 
Det Gl. Posthus og Strandhaven. 
Tang diget skal reetableres.
Området kan anvendes til ophold i 
forbindelse med stranden f.eks. til 
yoga og gymnastik, til klargøring 
af vandsportsudstyr, til arrange
menter i tilknytning til Æble festival, 
kunstfestival m.v. 
Her kan opstilles borde og bænke, 
mobil scene, grillfaciliteter m.v.

Fåborg Havnebad

Havnehaven Aalborg

POSTHUSGRUPPEN

POSTHUSGRUPPEN

E B E L T O F T  I
U D V I K L I N G
– fælles om fremtiden Side 41Version 1.0



Formål
En bystrand for alle – som nyt 
grønt brand af Ebeltoft

Naturen ønskes ind i byen som et 
nyt upfront brand af Ebeltoft som 
Nationalparkens hovedstad. 
Der ønskes en grøn og åben 
strandpark med stort naturindhold. 
Strandparken er med sine forbin
delser med til at forbinde by og 
vand. 

Det er målet at skabe en mangfol
dig bynær strandpark som er et fri
rum for byens borgere og gæster. 
Her skal være mange forskellige til
bud, der knytter sig til vandet. Men 
også til byens satsning på kunst, 
kultur, sundhed og bæredygtighed. 

En gammel drøm...
Der har længe været ønsker om at 
etablere en bystrand med sand og 
bade bro på dette sted. Det frem
går bl.a. af den reviderede master 
og lokalplan fra 2008. 

Eksisterende bygninger
Posthusgruppen anbefaler, at de 
eksisterende bygninger dvs. det 
Gl. Posthus og det Gl. Turistkontor 
bevares og omdannes med grønne 
tage og med glasdøre og udendørs 
opholdsarealer, der åbner byg
ningerne op mod Strandparken.
 
Vi anbefaler, at bygningerne an
vendes til en kombination af for
eninger og åbne sociale fælles
skaber, der kan være med til at 
støtte bylivet i Ebeltoft Strandpark 
– sommer og vinter. Vi ønsker bl.a. 
et åbent større rum, der kan be
nyttes gratis. Det kan evt. lejes ud 
til strandcafé i sommerferien. 
 
Denne model for anvendelse af 
bygninger i en offentlige strand
park er en model, som anvendes i 
en prøveordning i Thisted Kommu
nes projekt, Cold Hawaii Indland  
– blandt andet i Vildsund.

POSTHUSGRUPPEN

Forbindelser
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Prøvehandlinger
“Breathe with Me” – afprøvning 
af grøn forbindelse mellem Malt
fabrikken og vandet. 

I perioden 26. juni  16. august 2020 
blev S.A. Jensens Vej midlertidigt luk
ket, og kunstinstallationen “Breathe 
with Me” af Jeppe Hein blev opstillet. 
Hidtil havde området været trist og 
rodet. Der havde ikke været bænke at 
sidde på eller andet, der inviterede til 
at lege eller opholde sig.

Nu fik området tilføjet simple bæn
ke og et markant rummelig element i 
form af 2 × 300 meter store konstruk
tioner med lærreder, som slyngede 
sig ned gennem området og skabte 
en serie af nye mindre rumligheder. 

Værket har været velbesøgt. 1170 
personer har besøgt værket i de 10 
timer, hvor der er blev observeret. Vi 
har estimeret, at der i hele perioden 
har været ca. 50.000 besøgende.

Observationerne viser, at der er 
 blevet leget, sunget, malet og spist 
frokost i området – selv i blæst og 
 gråvejr.

Afprøvning viser at forbindelsen vir
ker, og at området egner sig til at 
 blive en del af en ny strandpark. 

Adgangsrampe til vandet som 2. 
prøvehandling

I efteråret 2021 gennemfører Post
husgruppen sin anden prøvehandling:
Der etableres en ny skridsikker ad
gangsrampe ned over stensætningen 
til vandet. Rampen etableres ved ad
gangsstien nord for det Gl. Posthus, 
hvor der i dag er en sti. 
Det er en rampe, som kan benyttes 
af windsurfere, SUP boards, gummi
både og alle andre.

I forbindelse med rampen etableres 
et lille stykke af siddeanlægget ned 
over stensætningen (prototype).

Dialog om Ebeltoft Strandpark

Hvad drømmer du om at 
bruge Ebeltoft Strandpark 
til? 
 
Hvordan skal den grønne 
profil for Ebeltoft Strandpark 
være? Hvor stort område 
bør inddrages? Hvilken flo
ra og fauna skal vi satse på 
– så vi markerer, at Ebeltoft 
er  “Nationalparkens Hoved
stad”?
 
Hvordan kan vi smukt belyse 
Ebeltoft Strandpark om afte
nen?
 
Har du ideer til udformning 
af en badebro og et bade
anlæg, og skal vi f.eks. etab
lere en helårs bade og well
ness klub? 

Vi har talt om en skøjte
bane om vinteren på en del 
af parkeringsarealet syd for 
Strandparken – er det en 
god ide?
 
Hvordan ser du de eksiste
rende bygninger udnyttet? 
Ebeltoft Windsuferklub be
nytter p.t. Posthuset. Det 
samme gør Kulturskolen, 
den kommende Filmefter
skolen og Ebeltoft i Udvik
ling...

Skal Strandparken være for 
de få – eller skal den være 
for alle?

Har du lyst til at deltage i en 
arbejdsgruppe om Ebeltoft 
Strandpark?

POSTHUSGRUPPEN
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FREMTIDIG 
PLADS

EKSISTERENDE BYGNINGER 
LANGS JERNBANEGADE

ZONE MED GRANITFLISER 

BROSTENSBELÆGNING

KORTTIDSPARKERINGSFEL-
TER BELAGT MED BROSTEN 

GRØNNE BEDE I                 
CORTENKUMME

EKSISTERENDE BYGNINGER

BÆNK MED 
OPHOLD

BÆNK MED 
OPHOLD

REGN-
VANDSBED

REGNVANDS-
BED

ADELGADE

ADELGADE

STRANDVEJEN

NØRREALLE

KORTTIDS P

KORTTIDS P

KORTTIDS P, 

RUNDKØRSEL

BRYGGERIVEJ

TRÆ MED BÆNK/OPHOLD

ALLETRÆ

BÆNKE

BÆNKE

BÆNK MED 
OPHOLD

JERNBANEGADEGRUPPEN

E B E L T O F T  I
U D V I K L I N G
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FREMTIDENS JERNBANEGADE  
MED TRÆER, KUNST OG PLADS TIL OPHOLD

I Jernbanegade har man et 
kig ud over Ebeltoft Vig, der 
er identitetsskabende for net-
op denne hovedåre i byen. Op-
stammede træer, grønne bede, 
kunst og muligheden for at sæt-
te sig ned for at nyde gadens liv 
og den smukke udsigt er cen-
trale idéer i arbejdet med Jern-
banegade.
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Æstetik og interesse

Grundlæggende skal der skabes en æste-
tisk smuk integreret bygade, der binder ky-
sten og dagligbyen sammen og fastholder 
Jernbanegades karakter af købstadsgade. 
Der skal være mere læ og noget smukt og 
interessant at opholde sig ved. Idéen er at 
plante solitære, opstammede træer hele 
vejen ned gennem Jernbanegade, og sup-
plere dem med små områder med lavere 
beplantning, kunst og plads til det korte 
ophold. 

Sammenhæng og events

Hvor Jernbanegade og Adelgade krydser 
hinanden, udbygges det brostensbelagte 
torv, så det får mere visuel vægt og sam-
tidig fremstår mere integreret med Jern-
banegade. Den nederste del af Jernbane-
gade, fra Bryggerivej til Nordre Strandvej, 
skal kunne benyttes til afvikling af events. 

Trafik og parkering

Da Jernbanegade er central som færdsels-
åre i byen, er der fokus på, at den skal for-
blive en praktisk gade med bl.a. parkering, 
men at man samtidig arbejder på at sæn-
ke fart og trafiktryk. Dette suppleres med 
flere P-pladser langs Østerallé og bedre 
sammenhæng med parkeringsarealerne på 
festpladsen, som med fordel kan udbygges 
med et P-hus.

Klimasikring og begrønning

Klimasikring skal tænkes ind i arbejdet 
med gaden, men det er vigtigt, at dis-
se langsigtede behov ikke hindrer, at man 
snarest skrider til handling, og påbegynder 
arbejdet med gadens æstetik og  funktion. 
Jernbanegadegruppen foreslår på den 
baggrund, at man foretager et løft af gaden 
i flere faser, hvor man i de indledende faser 
lægger vægt på at arbejde med begrøn-
ning af siderne af gaden.
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HALVØEN
bærende principper

Forbinde 
Forankre 
Forstærke

KYSTSTIGRUPPEN

E B E L T O F T  I
U D V I K L I N G
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HALVØEN
bærende principper

Forbinde 
Forankre 
Forstærke
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HALVØEN
bærende principper

Forbinde 
Forankre 
Forstærke

HALVØEN
Tilføjelse af nye landskabstræk og elementer udvikler HALVØEN 
med en klar identitet som et nyt blåt frirum
- en oase for oplevelse af kystkultur, 
kystlandskab, rekreation og havudsigt.

HALVØEN
Tilføjelse af nye landskabstræk og elementer udvikler HALVØEN 
med en klar identitet som et nyt blåt frirum
- en oase for oplevelse af kystkultur, 
kystlandskab, rekreation og havudsigt.

HALVØEN
• Regulering af terræn i forhold til havvandsstigninger
• Stenkastninger, støbte betonplinte og panoramisk sti
• Centralt, cirkulært landskabsrum
• Lægivende og rumgivende beplantning
• Skure og steler for havets programmer, bevægelse, leg og læring
• Friholdelse for offentligt byggeri
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HALVØEN
Tilføjelse af nye landskabstræk og elementer udvikler HALVØEN 
med en klar identitet som et nyt blåt frirum
- en oase for oplevelse af kystkultur, 
kystlandskab, rekreation og havudsigt.

HALVØEN
• Regulering af terræn i forhold til havvandsstigninger
• Stenkastninger, støbte betonplinte og panoramisk sti
• Centralt, cirkulært landskabsrum
• Lægivende og rumgivende beplantning
• Skure og steler for havets programmer, bevægelse, leg og læring
• Friholdelse for offentligt byggeri
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HALVØEN
• Regulering af terræn i forhold til havvandsstigninger
• Stenkastninger, støbte betonplinte og panoramisk sti
• Centralt, cirkulært landskabsrum
• Lægivende og rumgivende beplantning
• Skure og steler for havets programmer, bevægelse, leg og læring
• Friholdelse for offentligt byggeri
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Kim Boeriis
Torben Therkelsen
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Anna Liv Bolther (Svartlöga)
Kit Egefjord BLIS, By- og landskabskultur Syddjurs
Anne Marie Poulsen BLIS, By- og landskabskultur Syddjurs
Anna Søgaard BLIS, By- og landskabskultur Syddjurs
Tomas Dahmlos (Ebeltoft bådelaug)
Lars Vinding (Ebeltoft bådelaug)
Henrik Møller (Ebeltoft bådelaug)
Jens Jepsen (Ebeltoft bådelaug)
Arne Gynther
Ulla Degn
Asger Møller

Projektansvarlig, Syddjurs Kommune: Henrik Scharling Bernberg
Projektleder, Syddjurs Kommune: Henrik Elmer 
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Et nyskabende projekt i det offentlige byrum på 
pladsen foran Glasmuseet Ebeltoft tæt på Fre-
gatten Jyllands museumsbygning. Her skaber vi 
en interaktiv installation, som er udviklet og bli-
ver realiseret i et unikt samarbejde mellem byens 
borgere og de to institutioner. 

Installationen på ca. 3 × 3 × 8 meter er primært udført 
i træ, og udover konstruktionens hovedelementer: 
søjler, hus og fyrtårn, præsenterer OPLEV HÅND-
VÆRKET mange håndværksmæssige detaljer i træ 
og glas. 

I ‘søjle-sommer-fyrtårn-husets’ indre byder et peri-
skop på overraskende oplevelser. 
 
OPLEV HÅNDVÆRKET er en iøjnefaldende konstruk-
tion, der ved første øjekast kunne ligne en magisk 

fortælling skabt i krydsfeltet mellem de enkle ele-
menter: hus, søjler og fyrtårn – som kalder på at bli-
ve undersøgt. De tre motiver skaber tilsammen et på 
én gang genkendeligt og dog finurligt billede – hvad 
sker der lige her? 

Fra waste-land til opholdsvenligt byrum – ladet med oplevelser og fortællinger 

OPLEV  HÅNDVÆRKET

MUSEUMSGRUPPEN
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Jo nærmere du træder, des tættere kommer du på 
et univers, der er ladet med fortællinger om glaskun-
stens og de maritime håndværks mange finesser. Og 
går du helt ind i ‘huset’ – der, hvor fyrtårnet er funde-
ret – kan du prøve periskopet … og få glimt af den 
kunst og det levende håndværk, der venter dig, når du 
besøger Glasmuseet Ebeltoft og Fregatten Jylland. 

De oplevelser af håndværk, som installationen tilby-
der, er tæt knyttet til såvel Glasmuseets som Fregat-
ten Jyllands DNA, og det er en vigtig pointe, at instal-
lationen netop er skabt som en præsentation af de to 
institutioners egne håndværkere. OPLEV HÅNDVÆR-
KET skal bygges af Fregatten Jyllands værft – de 
skibs tømrere, lærlinge, smed og maler, der til daglig 
forestår al restaureringsarbejdet på det historiske skib 
– ligesom det glas, der skal være del af installationen, 
produceres af de glaspustere, som er tilknyttet Glas-
museet Ebeltoft. At det er museernes egne håndvær-
kere, der forestår byggeriet, giver os en unik chance 
for at kunne tilbyde de borgere, der har engageret 
sig i projektet, muligheden for også reelt at deltage i 
 selve byggeprocessen. 

Formål 

Sammen med en gruppe lokale borgere vil Glas-
museet Ebeltoft og Fregatten Jylland levere et signi-
fikant bidrag til udvikling af byens rum og havnefront, 
der kan transformere en ‘øde’ plads til et opholds-
venligt byrum ladet med engagerende oplevelser. 

Vi ønsker at fylde de tomme bænke og aktivere plad-
sen med en markant ny installation, der giver levende 
og sanserige smagsprøver på de fantastiske ople-
velser af håndværk, som museerne for glaskunst og 
 maritim kulturarv byder på. 

Med projekt OPLEV HÅNDVÆRKET afprøver Fregat-
ten Jylland og Glasmuseet Ebeltoft tillige ikke blot 
nye samarbejdsformer, vi træder også uden for de 
vante museale rammer og tilbyder gratis oplevelser i 
det offentlige rum. 

Installationen skal: 
–  fungere som en ‘invitation’ til interaktion med bru-

gerne af pladsen 
–  lede gæsterne på vej og inspirere til nye oplevelser 

i Ebeltoft 
–  bringe udstillinger og fagligheder ud i byrummet 
–  skabe en base for fælles fortællinger ud fra de to 

museers DNA 
–  skabe et rum, hvorfra yderligere aktiviteter mellem 

de to museer kan vokse i byrummet i relation til 
 kysten. 

MUSEUMSGRUPPEN
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FISKERIHAVNSGRUPPEN

E B E L T O F T  I
U D V I K L I N G
– fælles om fremtiden

Forslag til ‘mere plads’ til de mange brugere og interessen-
ter i Fiskerihavnen: 

Det røde område er reguleret af Lokalplan 245. 

Det lyserøde område giver mulighed for at udvikle det 
 unikke maritime miljø med maritime erhverv,  maritime for-
eninger, caféer, restauranter og kultur institutioner. Det om-
fatter ikke boliger.

Formål
Fiskerihavnsgruppen ønsker at bevare, genoprette og 
udvikle det maritime kulturmiljø i og omkring Fiskerihav-
nen – herunder maritime virksomheder, havnerelateret 
serviceerhverv, foreningsliv, caféer, fiske handel og spe-
cialbutikker – så det samlet set styrker det  maritime kul-
turmiljø i området. 

Bevare balancen
Gruppen ønsker at bevare den nuværende, fine balance 
mellem de maritime erhverv, foreningslivet og det forret-
ningsbaserede byliv, som tilsammen er med til at skabe 
det autentiske kulturmiljø på Fiskerihavnen.
Havneaktiviteterne supplerer hinanden og er med til at 
skabe det meget attraktive byliv, som byens borgere og 
besøgende har glæde af og kan tage del i. 

Mere plads til udvikling af kulturmiljøet
Gruppen ønsker at udvikle området ved at give ‘mere 
plads’ til de mange forskellige aktiviteter og erhverv. 
Det kan gøres ved at udvikle kulturmiljøet på den  gamle 
STARK-grund, hvor der kunne blive plads til både torve-
hal, maritime erhverv, foreninger med tilknytning til 
 havnen, kulturinstitutioner, restauranter og caféer.  

Fokusområder
Fiskerihavnens hjerte
En særlig prioritet har havnebassinet. Aktiviteterne her er 
bærende for kulturmiljøet. Det er vigtigt, at der er plads 
til de havnerelaterede aktiviteter på kajen, og at denne 
friholdes som arbejdsområde. 

Beddingen og beddingspladsen
En særlig prioritet har beddingsområdet. Beddingsom-
rådet anvendes til forårsklargøring og vedligeholdelse 
af områdets erhvervs- og fritidsskibe, herunder også de 
gamle træskibe, der ligger i havnene i Ebeltoft. En bed-
dingshal og en smedje er på foreningernes ønskeliste. 

Bådtorvet – et aktivt vandsportsmiljø
For at styrke det aktive vandsportsmiljø foreslås det, at 
der gives mere plads til disse aktiviteter i Fiskerihavnens 
sydlige område. Her kunne man skabe et Bådtorv, hvor 
det bliver muligt at samle de aktive foreninger og give 
mulighed for fællesfaciliteter for  eksisterende såvel som 
nye foreninger. Det kan være fælles værksteder eller 
rammer om klublivet på tværs.

Nye maritime aktiviteter
En levende kystkultur må være åben for nye ideer og 
aktiviteter. Derfor foreslår gruppen, at det nye Maritime 

Nuværende 
Fiskerihavns
område

 Fremtidigt 
Fiskerihavns
område med 
plads til 
 udvikling

Bådtorvet. 
På Bådtorvet kan man udvikle nye maritime aktiviteter – 
herunder fællesskab, fællesfaciliteter og værksteder, som 
 eksisterende og nye foreninger vil kunne benytte sig af.

Fiskerihavnen og Beddingspladsen.
Dette område udgør Fiskerihavnens hjerte og skaber ram-
merne om et unikt kulturmiljø til glæde for både aktive og 
besøgende.

Fiskerihavn – Maritimt torv – Torvehaller
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Byrum
Kultorvet
Et nyt torv omkranset af mindre 
bygninger/skure, der skal tjene 
som servicebygninger for både i 
Trafikhavnen og for tilgrænsende 
lokale restauranter og fødevare-
butikker. Torvet er tænkt med 
græsbelægning og grusstier og bør 
også kunne tjene som opholds- og 
legeareal samt events.

Solnedgangspladsen
Et nyt vestvendt torv med sidde-
muligheder ned til vandet. Plad-
sen indrettes med nye belægnin-
ger, læmuligheder og siddemøbler. 
 Materialevalget skal være rustikt 
med beton, cortenstål og sort træ.

Fiskerihavnspladsen
Den nuværende ‘alminning’ på 
fiskerihavnen tænkes restaureret 
og udvidet mod syd. Det skal fort-
sat være muligt at oplagre net og 
fangstredskaber kortvarigt i for-
bindelse med lastning og losning. 
Bilparkering fjernes og mindre areal 
reserveres til vinteropbevaring af 
joller.

Beddingspladsen
Beddingspladsen bevares og ud-
vikles med funktioner som i dag. 
Selve beddingen renoveres eller 
fornys således, at den funktionelt 
og miljømæssigt opfylder moderne 
standarder.

Det Maritime Torv
Omkring Det Maritime Torv lokali-
seres foreninger og maritime ser-
viceerhverv. 

Bådtorvet
Der etableres et nyt torv øst for 
Sejlklubben og Ro- og kajakklub-
ben. Omkring torvet samles en 
lang række af de lokale maritime 
foreninger og klubber med relation 
til havet. Der kan opføres mindre 
servicebygninger til opbevaring for 
både og grej til foreningernes virke, 
og der vil kunne opføres fællesfaci-
liteter for klubberne. Der skal være 
mulighed for af- og pålæsning.

Torvehallerne
Omkring pladsen kan placeres ny-
byggeri til maritime serviceerhverv, 
klubber, specialbutikker inden for 
fødevarer, caféer og restauranter.

Boligområde
Det foreslås, at man IKKE byg-
ger boliger på den gamle STARK-
grund, men udnytter arealerne syd 
for Vestervej og øst for Skudehav-
nen til boligformål. Det kunne være 
blandede bebyggelser med bære-
dygtigt byggeri. Her bør der også 
kunne skabes plads til nye bofor-
mer, fællesskaber på tværs af al-
dersgrupper, boligorienterede værk-
steder og hjemmearbejdspladser.

FISKERIHAVNSGRUPPEN

Torv øst for Vestervej kan rumme nye initiativer inden for 
en bæredygtig agenda – herunder skoletjeneste for kyst-
kulturen, maritime serviceerhverv og foreninger. 

Trafik og parkering
Gruppen arbejder i øjeblikket intenst på forskellige for-
slag til regulering af trafik og parkeringsforholdene i om-
rådet. Der er bred enighed om at trafikpresset er for stort 
i højsæsonen, og at der er behov for regulering af den 
bilende trafik og parkering i området. Desuden er der 
behov for at skabe parkeringspladser i forbindelse med 
udvikling af STARK-grunden. 

Torvehallerne
Det foreslåede område på STARK-grunden kunne an-
vendes/udvikles til meget forskelligartede formål. Det 
kunne være specialbutikker inden for fødevarer, caféer, 
restauranter, klubber og foreninger og maritime service-
erhverv. Men området kunne også anvendes til kulturin-
stitutioner som f.eks. den nye Ebeltoft Kunsthal, facilite-
ter for filmproduktion i samarbejde med Ebeltofts film-
skolemiljøer.

Bølgen – havvandsstigning og kystsikring
Et af de områder, som gruppen kommer til at arbejde 
med i den kommende tid vil bl.a. være det stigende hav-
vand og hvordan området kan sikres mod oversvøm-
melse. Det er et arbejde, som vil skulle indgå i den kom-
mende arkitektkonkurrence om kystsikring og byudvik-
ling på hele havnestrækningen foran byen.

Torvehal og kulturinstitutioner på gl. STARK-grund. 
(Foto: Per Bille)

Torvehallen i Ry

Torvehallen i Ry

FISKERIHAVNSGRUPPEN

Dialog om Fiskerihavnen

Hvad drømmer du om at bruge    
Fiskerihavnsområdet til? 
 
Hvordan sikrer man at Fiskeri-
havnsområdet er til glæde for alle?

Hvordan sikrer man plads til både 
maritime erhverv, aktivt forenings-
liv og caféliv, så det samlet set 
styrker kulturmiljøet? 

Er det en god idé med udvikling 
af et torvehalsmiljø med boder fra 
lokale fødevareproducenter på 
STARK-grunden? 

Har du andre gode ideer til udnyt-
telse af STARK-grunden?
 
Har du gode ideer til regulering af 
trafik og parkering på området?  
 

Har du gode ideer til udvikling af 
fællesfaciliteter på Bådtorvet?

—

Har du lyst til at deltage i en 
 arbejdsgruppe om emner, der 
berører Fiskerihavnsområdet,  
så skriv dig op i boden.
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Byrum
Kultorvet
Et nyt torv omkranset af mindre 
bygninger/skure, der skal tjene 
som servicebygninger for både i 
Trafikhavnen og for tilgrænsende 
lokale restauranter og fødevare-
butikker. Torvet er tænkt med 
græsbelægning og grusstier og bør 
også kunne tjene som opholds- og 
legeareal samt events.

Solnedgangspladsen
Et nyt vestvendt torv med sidde-
muligheder ned til vandet. Plad-
sen indrettes med nye belægnin-
ger, læmuligheder og siddemøbler. 
 Materialevalget skal være rustikt 
med beton, cortenstål og sort træ.

Fiskerihavnspladsen
Den nuværende ‘alminning’ på 
fiskerihavnen tænkes restaureret 
og udvidet mod syd. Det skal fort-
sat være muligt at oplagre net og 
fangstredskaber kortvarigt i for-
bindelse med lastning og losning. 
Bilparkering fjernes og mindre areal 
reserveres til vinteropbevaring af 
joller.

Beddingspladsen
Beddingspladsen bevares og ud-
vikles med funktioner som i dag. 
Selve beddingen renoveres eller 
fornys således, at den funktionelt 
og miljømæssigt opfylder moderne 
standarder.

Det Maritime Torv
Omkring Det Maritime Torv lokali-
seres foreninger og maritime ser-
viceerhverv. 

Bådtorvet
Der etableres et nyt torv øst for 
Sejlklubben og Ro- og kajakklub-
ben. Omkring torvet samles en 
lang række af de lokale maritime 
foreninger og klubber med relation 
til havet. Der kan opføres mindre 
servicebygninger til opbevaring for 
både og grej til foreningernes virke, 
og der vil kunne opføres fællesfaci-
liteter for klubberne. Der skal være 
mulighed for af- og pålæsning.

Torvehallerne
Omkring pladsen kan placeres ny-
byggeri til maritime serviceerhverv, 
klubber, specialbutikker inden for 
fødevarer, caféer og restauranter.

Boligområde
Det foreslås, at man IKKE byg-
ger boliger på den gamle STARK-
grund, men udnytter arealerne syd 
for Vestervej og øst for Skudehav-
nen til boligformål. Det kunne være 
blandede bebyggelser med bære-
dygtigt byggeri. Her bør der også 
kunne skabes plads til nye bofor-
mer, fællesskaber på tværs af al-
dersgrupper, boligorienterede værk-
steder og hjemmearbejdspladser.

FISKERIHAVNSGRUPPEN

Torv øst for Vestervej kan rumme nye initiativer inden for 
en bæredygtig agenda – herunder skoletjeneste for kyst-
kulturen, maritime serviceerhverv og foreninger. 

Trafik og parkering
Gruppen arbejder i øjeblikket intenst på forskellige for-
slag til regulering af trafik og parkeringsforholdene i om-
rådet. Der er bred enighed om at trafikpresset er for stort 
i højsæsonen, og at der er behov for regulering af den 
bilende trafik og parkering i området. Desuden er der 
behov for at skabe parkeringspladser i forbindelse med 
udvikling af STARK-grunden. 

Torvehallerne
Det foreslåede område på STARK-grunden kunne an-
vendes/udvikles til meget forskelligartede formål. Det 
kunne være specialbutikker inden for fødevarer, caféer, 
restauranter, klubber og foreninger og maritime service-
erhverv. Men området kunne også anvendes til kulturin-
stitutioner som f.eks. den nye Ebeltoft Kunsthal, facilite-
ter for filmproduktion i samarbejde med Ebeltofts film-
skolemiljøer.

Bølgen – havvandsstigning og kystsikring
Et af de områder, som gruppen kommer til at arbejde 
med i den kommende tid vil bl.a. være det stigende hav-
vand og hvordan området kan sikres mod oversvøm-
melse. Det er et arbejde, som vil skulle indgå i den kom-
mende arkitektkonkurrence om kystsikring og byudvik-
ling på hele havnestrækningen foran byen.

Torvehal og kulturinstitutioner på gl. STARK-grund. 
(Foto: Per Bille)

Torvehallen i Ry

Torvehallen i Ry

FISKERIHAVNSGRUPPEN

Dialog om Fiskerihavnen

Hvad drømmer du om at bruge    
Fiskerihavnsområdet til? 
 
Hvordan sikrer man at Fiskeri-
havnsområdet er til glæde for alle?

Hvordan sikrer man plads til både 
maritime erhverv, aktivt forenings-
liv og caféliv, så det samlet set 
styrker kulturmiljøet? 

Er det en god idé med udvikling 
af et torvehalsmiljø med boder fra 
lokale fødevareproducenter på 
STARK-grunden? 

Har du andre gode ideer til udnyt-
telse af STARK-grunden?
 
Har du gode ideer til regulering af 
trafik og parkering på området?  
 

Har du gode ideer til udvikling af 
fællesfaciliteter på Bådtorvet?

—

Har du lyst til at deltage i en 
 arbejdsgruppe om emner, der 
berører Fiskerihavnsområdet,  
så skriv dig op i boden.
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FORMÅLET MED BOSÆTNINGS GRUPPEN

At bidrage til at tiltrække og fastholde borgere i Ebeltoft ved at: 

 •  Sikre at der arbejdes målrettet med tilflytning til Ebeltoft by fra 
kommunalt hold.

 •  Udarbejde forslag til bæredygtige boligtyper, boformer og 
 boligområder, som vil være attraktive for både nuværende og 
nye borgere.

BOSÆTNINGSGRUPPEN
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SAMARBEJDE 

Bosætningsgruppen vil arbejde med tilflyt
ning, boformer og bosætning med fokus 
på både de fysiske og de sociale rammer. 
Hvordan ønsker vi, at byen udvikler sig, og 
hvordan gør vi de eksisterende boligområ
der mere bæredygtige?  

Vi vil undersøge, hvordan vi kan  arbejde 
målrettet med bæredygtighed indenfor 
byggeri i nye boligområder, men vi er også 
optagede af at udvikle de allerede vel
etablerede kvarterer i byen med fokus på 
klimasikring og den bæredygtige omstil
ling. 

Samtidig med at vi er nysgerrige på, hvor
dan vi kan indarbejde sociale og kollek
tive aspekter i vores boformer til gavn for 
alle aldre, nye og eksisterende borgere. 
Hvordan kan vores boformer understøtte 
fællesskab og sameksistens på tværs af 
 generationerne i byen? 

I samarbejde med bl.a.  Distriktsrådet og 
andre lokale aktører vil vi arbejde med 
 emner, der er centrale for tilflytning:  
f.eks. gode skoler og daginstitutioner, et 
stærkt kultur og foreningsliv, attraktive 
 arbejdspladser og mulighed for alternative 
arbejdsformer, god infrastruktur etc. 

Vi vil benytte os af kommunens demogra
fiske analyser, og vi ser et stort potentiale 
i at tage på studieture for at opleve gode 
eksempler på nye boformer, bæredygtigt 
byggeri og boliger bygget op omkring fæl
lesskabet. 

Da gruppen er nyetableret, håber vi på, at 
nye medlemmer i gruppen vil være med 
til at forme arbejdet og præge retningen 
fremover.  

BOSÆTNINGSGRUPPEN
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E B E L T O F T  I
U D V I K L I N G
– fælles om fremtiden

DET GODE BØRNE- OG UNGELIV
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HVAD MØDES VI FOR? 

VI SAMARBEJDER 
OM AT SKABE GODE 
OPLEVELSER FOR 
BØRN OG UNGE  

Hvad enten de kan lide at tegne, 
spille musik, gå til drama, læse 
bøger, synge i kirkekor eller lave 
film eller er meget, meget mere 
vilde med at surfe, stand up 
paddle, svømme, køre ræs, skate, 
spille fodbold eller gå til judo. 

SKAL VI LAVE EN UNGECAMPUS? 

VI ARBEJDER PÅ 
TVÆRS AF BYEN, 
MEN VI HAR 
SÆRLIGT KIG PÅ 
OMRÅDET OMKRING 
BOLDBANERNE 

Hvordan skal området omkring 
boldbanerne se ud i 2030?  

Er hverdagsbyen interessant? 

DET GODE BØRNE- OG UNGELIV
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KONTAKTPERSONER

KONTAKTPERSONER I ARBEJDSGRUPPERNE

De enkelte grupper har ikke formelle talspersoner eller formænd. Følgende er 
derfor blot en liste over personer, der kan kontaktes, hvis du ønsker at få at vide 
hvor du kan hente mere information eller hvordan du bedst kan deltage i gruppens 
arbejde.

POSTHUSGRUPPEN
Gruppen har opdelt sig i grupperne 
”Strandpark og Klimasikring” og ”Surfergruppen”

Strandpark og Klimasikring: 
Annelise Pauska · annelisepauska@gmail.com

Surfergruppen: 
Nis Buch Holdt · nisbuchholdt@gmail.com

JERNBANEGADEGRUPPEN
Trine Højer ·  trine@admineaze.com

KYSTSTIGRUPPEN 
Thorkild Hansen ·  thoka@post10.tele.dk

MUSEUMSGRUPPEN 
Karin Buhl Slæggerup ·  karin@fregatten-jylland.dk

FISKERIHAVNSGRUPPEN
Hans Kiib · kiib@create.aau.dk

BOSÆTNINGSGRUPPEN 
Camilla Rønde · camillaronde@gmail.com

DET GODE BØRNE OG UNGDOMSLIV
Eva Klinting ·  evaklinting123@gmail.com

KONTAKTPERSONER I KOORDINERINGSGRUPPEN

Gitte Marling · gitte.marling@gmail.com
Thorkild Hansen · thoka@post10.tele.dk
Trine Højer · trine@admineaze.com
Hans Kiib · kiib@create.aau.dk
Ole Bjerregaard · olebjerregaard@hotmail.com
Kim Withen Olesen · kim@marstrandnielsen.dk
Stig Bredstrup · bredstrup@mail.dk
Henrik Skovbjerg · hsk@new-world.dk
Rune Asmussen · ruas@syddjurs.dk
Henrik S. Bernberg · hesb@syddjurs.dk
Henrik Elmer Kristensen · hekr@syddjurs.dk
Ole Wolf · oow@syddjurs.dk
Jeppe Nørager · jepn@syddjurs.dk
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