
 

  

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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