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1 Indledning
Nordfyns Kommune har udarbejdet et tillæg til Planstrategi for Nordfyns 

Kommune. Formålet med ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ er at 

danne grundlag for en ansøgning om udlæg af fire nye sommerhusområder i 

Nordfyns Kommune. I tillæg til planstrategi planlægges for i alt 313 nye 

sommerhusgrunde. Der er i forvejen omkring 3500 sommerhuse i Nordfyns 

Kommune. Sommerhusene i kommunen er koncentreret i to områder. Det største 

af de to områder ligger i den østlige del af Kommunen og består af et næsten 

sammenhængende område fra Tørresø Strand mod nord til Hasmark Strand mod 

syd. Det andet område er væsentligt mindre og ligger ved Skåstrup Strand i den 

vestlige del af Kommunen. 

’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ er omfattet af kravet om 

miljøvurdering i henhold bestemmelserne i Miljøvurderingsloven1. 

Ifølge Miljøvurderingslovens § 2, stk. 1 skal et planforslag miljøvurderes, såfremt 

planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der 

vurderes at kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, eller hvis planen 

kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis 

planen fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene 

indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun 

gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

Der er gennemført en screening og scoping af ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns 

Kommune’ efter lovens § 11. Det er vurderet, at planforslaget fastlægger rammer 

for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der potentielt kan medføre væsentlig 

indvirkning på miljøet og kan have væsentlig påvirkning på et international 

udpeget naturbeskyttelsesområde. Der er derfor gennemført miljøvurdering af 

’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’. Resultatet af scopingen fremgår af 

3.1. 

I scopingen indgik fem nye sommerhusområder. I det videre arbejde med 

færdiggørelse af forslaget til planstrategi er området Bårdesø taget ud. Det indgår 

således ikke i denne miljøvurdering. De miljømæssige emner, som alene angik 

dette område er ligeledes taget ud af miljøvurderingen. 

Miljøvurderingen tager metodemæssigt udgangspunkt i de retningslinjer, der 

følger af Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer [1] og arbejder 

med et omfang og indhold, der er i overensstemmelse med lovens § 12 og bilag 4. 

Miljøvurderingen omfatter parametre i et bredt miljøbegreb samt forholder sig til 

planforslagets sammenhæng til og betydning for anden planlægning.

                                                  

1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2017. 
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2 Ikke teknisk resumé
Nordfyns Kommune har udarbejdet et tillæg til Planstrategi for Nordfyns 

Kommune. Formålet med ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ er at 

danne grundlag for en ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder i Nordfyns 

Kommune. Disse områder indgår i tillægget til planstrategien (se kort i kapitel 3):

 Nordstrandsvej (11,9 ha), nord for Otterup 

 Strandgyden, Skåstrup Strand (15 ha), sydvest for Bogense 

 Strandvejen, Hasmark (14,6 ha), nord for Otterup 

 Gravemaen, Hasmark (8,7 ha), nord for Otterup 

Med henblik på at afdække planforslagets forventede miljøpåvirkninger, og 

dermed hvilke emner, der skal indgå i den senere miljøvurdering, er der 

gennemført en scoping af ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’. 

Scopingen viste, at disse forhold bør undersøges nærmere: 

 Beskyttet natur (Strandgyden, Nordstrandsvej og Strandvejen)

 Natura 2000-områder (Strandgyden)

 Levesteder for særlige arter, truede arter og/eller bilag IV-arter(Strandgyden, 

Nordstrandsvej og Strandvejen)

 Vandstandsændringer (Nordstrandsvej, Strandvejen og Gravemaen)

 Landskabelig værdi (Strandgyden og Gravemaen)

 Skovbyggelinje (Nordstrandsvej).

I Miljørapporten er disse forhold grupperet i 4 emner: Beskyttet natur og 

levesteder for beskyttede og fredede dyr og planter, Natura 2000-områder, 

Landskabelig værdi og klimaændringer. 

Tre af de fem sommerhusområder (Strandgyden ved Skåstrup Strand, 

Nordstrandsvej nord for Otterup og Strandvejen ved Hasmark Strand) indeholder 

arealer, der enten er omfattet Naturbeskyttelseslovens §3 og områder udpeget i 

Kommuneplan 2013 til naturbeskyttelsesområde (biologisk interesseområde). Alle 

de beskyttede områder er i disponeringen af sommerhusområderne udlagt til 

grønne fællesarealer eller grønne kiler, og bliver således ikke direkte udlagt til 

sommerhusgrunde. 

Samlet vurderes tillæg til planstrategi ikke at medføre væsentlig påvirkning på 

beskyttet natur, dyr eller planter i Nordfyns Kommune. Dette basseres på, at der 

for de enkelte foreslåede sommerhusområder er indarbejdet tiltag, der på sigt kan 

styrke naturen og bidrage til en øget biologisk mangfoldighed. 

Grundet den korte afstand fra det foreslåede sommerhusområde Strandgyden til 

Natura 2000-området N108, mindre end 500 m, kan der potentielt forekomme en 

påvirkning på de nærmest beliggende naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget. Et sommerhusområde vurderes ikke at kunne medføre 

væsentlige påvirkninger. Og når der kloakeres, ligesom i de eksisterende 

sommerhusområder, vurderes der ikke at være en miljømæssig belastning fra 

udledning af spildevand til vandområdet. 

Arealet der foreslås udlagt til sommerhus område udgøres primært af 

landbrugsareal og arealet vurderes ikke at udgøre et væsentligt 

fourageringsområde for arter på udpegningsgrundlaget. Desuden er det foreslåede 



Nordfyns Kommune 6. juli 2017 www.niras.dk

5

sommerhus område beliggende landværts eksisterende bebyggelse og der er ikke 

strandengsarealer, der vil kunne benyttes som ynglesteder for spættet sæl og 

ynglefugle i nærheden. 

Samlet vurderes tillæg til planstrategien ikke at udgøre en væsentlig påvirkning på 

Natura 2000-området og udpegningsgrundlaget for dette. 

Områderne Strandgyden og Gravemaen omfatter arealer, der i kommuneplanen er 

udlagt til større sammenhængende landskaber. Begge områder ligger i udkanten 

af udpegningen og direkte op til eksisterende sommerhusområder. På den 

baggrund vurderes det, at udlægningen til sommerhuse vil medføre en mindre 

påvirkning af landskabet.

Nordstrandsvej er en udvidelse af det eksisterende sommerhusområde, der lige 

som det nye område ligger indenfor skovbyggelinjen. Nye sommerhuse i området 

på de nuværende landbrugsarealer vil mindske indsigten til skovbrynet, selvom 

der lægges en grøn kile langs skovbrynet. Det vurderes, at medføre en lille 

påvirkning af den landskabelige oplevelse.

Områderne Nordstrandsvej samt Strandvejen og Gravemaen ved Hasmark Strand 

omfatter arealer, der er i risiko for at blive vådere ved stigende grundvandsstand 

og skybrud, såkaldte bluespots. Områderne Strandvejen og Gravemaen ved 

Hasmark Strand omfatter arealer, der kan blive påvirket ved stigende 

havvandsstand.

Samlet vurderes det, at det er nødvendigt med fokus på håndtering af 

oversvømmelsesrisiko og klimaændringer i den videre planlægning for 

sommerhusområderne ved Nordstrandsvej samt Strandvejen og Gravemaen ved 

Hasmark Strand. Alle områderne ligger i forbindelse med eksisterende 

sommerhusområder, der ligeledes er omfattet af oversvømmelsesrisiko. Det 

vurderes muligt at sikre de nye områder sammen med de eksisterende områder. 

3 Nye sommerhusområder på Nordfyn
Nordfyns Kommune har udarbejdet et tillæg til Planstrategi for Nordfyns 

Kommune. Formålet med ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ er at 

danne grundlag for en ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder i Nordfyns 

Kommune. Disse områder indgår i tillægget til planstrategien (se Figur 3.1): 

 Nordstrandsvej (11,9 ha), nord for Otterup (se Figur 3.2)

 Strandgyden, Skåstrup Strand (15 ha), sydvest for Bogense (se Figur 3.3)

 Strandvejen, Hasmark (14,6 ha), nord for Otterup (se Figur 3.4)

 Gravemaen, Hasmark (8,7 ha), nord for Otterup (se Figur 3.5)
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Figur 3.1: Oversigtskort, der 
viser placering af nye 
sommerhusområder i 
Nordfyns Kommune

Figur 3.2: Forslag til 
sommerhusområde ved 
Nordstrandsvej nord for 
Otterup (ca. 11,9 ha). 
Baggrundskort: Orthofoto 
2016, Geodatastyrelsen, 
WMS- tjeneste.
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Figur 3.3: Forslag til 
sommerhusområde ved 
Strandgyden, Skåstrup Strand 
(15 ha). Baggrundskort: 
Orthofoto 2016, 
Geodatastyrelsen, WMS-
tjeneste.

Figur 3.4: Forslag til 
sommerhusområde 
Strandvejen ved Hasmark 
Strand (ca. 14,6 ha). 
Baggrundskort: Orthofoto 
2016, Geodatastyrelsen, 
WMS- tjeneste.
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3.1 Afgrænsning af miljøvurdering
Med henblik på at afdække planforslagets forventede miljøpåvirkninger, og 

dermed hvilke emner, der skal indgå i den senere miljøvurdering, er der 

gennemført en scoping af ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’. 

Scopingen viste, at disse forhold bør undersøges nærmere: 

 Beskyttet natur (Strandgyden, Nordstrandsvej og Strandvejen)

 Natura 2000-områder (Strandgyden)

 Levesteder for særlige arter, truede arter og/eller bilag IV-arter(Strandgyden, 

Nordstrandsvej og Strandvejen)

 Vandstandsændringer (Nordstrandsvej, Strandvejen og Gravemaen)

 Landskabelig værdi (Strandgyden og Gravemaen)

 Skovbyggelinje (Nordstrandsvej).

I Miljørapporten er disse forhold grupperet i 4 emner: Beskyttet natur og 

levesteder for beskyttede og fredede dyr og planter, Natura 2000-områder, 

Landskabelig værdi og klimaændringer. 

4 Forhold til anden planlægning
Tillæg til planstrategi for Nordfyns Kommune er en videreførelse af Planstrategi 

2015 for Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune er en stor sommerhus 

kommune med i alt omkring 3500 sommerhuse. Sommerhusene er med til at 

skabe liv í kystområderne og understøtter erhvervsliv og detailhandel. 

Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke udbygningen med sommerhuse og vil med 

tillægget til planstrategien for Nordfyns Kommune indlede planarbejdet med udlæg 

af 313 nye sommerhusgrunde. 

Figur 3.5: Forslag til 
sommerhusområde 
Gravemaen ved Hasmark
Strand (ca. 8,7 ha. 
Baggrundskort: Orthofoto 
2016, Geodatastyrelsen, 
WMS- tjeneste.
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5 Nuværende miljøstatus
De arealer der med tillægget til planstrategi foreslås udlagt til sommerhus 

områder er overvejende landbrugsarealer i omdrift med mindre naturarealer 

omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis planstrategien ikke vedtages vil de 

nuværende forhold på arealerne blive videreført. 

Vurdering af planforslagets virkninger på miljøet sker i forhold tilde nuværende 

forhold i området.

6 Miljøvurdering

6.1 Beskyttet natur og levesteder for beskyttede og 

fredede dyr og planter
Tre af de fem sommerhusområder (Strandgyden ved Skåstrup Strand, 

Nordstrandsvej nord for Otterup og Strandvejen ved Hasmark Strand) indeholder 

arealer der enten er omfattet Naturbeskyttelseslovens2 §3, områder og udpeget i 

Kommuneplan 2013 til naturbeskyttelsesområde (biologisk interesseområde).

Områderne fremgår af Figur 6.1, Figur 6.2 og Figur 6.3.

Miljømål 

Af Nordfyns Kommuneplan 2013 fremgår det at kommunen har et overordnet mål 

for naturbeskyttelse. Målet er at fastholde og styrke naturindholdet i kommunen, 

så der skabes mere sammenhæng i naturen, og tilbagegangen i den biologiske 

mangfoldighed standses. Desuden er det kommunens målsætning at der skabes

adgang til naturoplevelser for alle.

I kommuneplan 2013 er der opsat en række retningslinjer for §3 og områder med 

biologisk interesse. Det væsentligste i disse retningslinjer er at der normalt kun 

kan gives tilladelse til ændringen i §3 områder, såfremt der er tale om væsentlige 

samfundsinteresser eller det vurderes at indgrebet medføre naturmæssig 

forbedring af den berørte naturtype. Desuden kan der kun ske bebyggelse eller 

etableres anlæg i ubetydeligt omfang i de biologiske interesseområder, såfremt at 

beskyttelsesinteresserne i området ikke tilsidesættes, og at det ikke kan give 

anledning til forurening af sårbare naturområder (§3 områder). Det samme gør sig 

gældende for bebyggelse i områder udenfor de sårbare naturområder, dette må 

ikke medføre forurening. 

Vurdering

Det §3 beskyttede engområde i det foreslåede sommerhusområde Strandgyden er 

ved en besigtigelse i 2013 vurderet til at have en ringe naturværdi domineret af 

høje græsser, fx rørgræs og alm. hundegræs og med tydelige tegn på afvanding 

(Naturdata, 2017). Der foreligger ingen besigtigelsesinformationer på de to 

vandhuller lige syd for engen. Af luftfoto fremstår vandhullerne som to anlagte 

drænvandhuller, der dræner de omkringlæggende marker og den nordfor liggende 

§3 eng (se Figur 6.1). Vandhullerne vurderes at være relativt lysåbne og dybe, da 

                                                  

2 Miljø- og fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov nr. 121 af 26. januar 2017 

om naturbeskyttelse, 2017. 
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der fra luftfoto ikke ses tydelige tegn på vegetation, som tagrør eller lignende i 

dem. Det betyder, at de ikke vurderes at udgøre særligt egnede levesteder for 

fredede og beskyttede dyr, så som fx padder omfattet af habitatdirektivets3 bilag 

IV. I planstrategiforslaget planlægges sommerhusområdet, så arealet med §3 

beskyttet natur ligger som en grøn kile mellem to felter med sommerhusgrunde 

(se Figur 3.3). På den både bevares naturområderne, og det sikres desuden at der 

vil være nem adgang til områderne for borgerne. Dette vurderes ikke at være i 

strid med kommunens målsætning på området.

                                                  

3Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 

naturtyper samt vilde dyr og planter.

Figur 3.4: Forslag til 
sommerhusområde 
Strandvejen ved Hasmark 
Strand (ca. 14,6 ha). 
Baggrundskort: Orthofoto 
2016, Geodatastyrelsen, 
WMS- tjeneste.
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I den nordligste del af det foreslåede sommerhusområde Nordstrandsvej er der et 

mindre §3 beskyttet vandhul, omkranset af et i kommuneplan 2013 udpeget, 

område med biologisk interesse (se Figur 6.2). Der foreligger ingen nyere 

besigtigelsesinformationer om områderne, seneste besigtigelse af området 

omkring §3 vandhullet er foretaget af det gamle Fyns Amt i 1995. Af luftfoto 

fremstår vandhullet tilgroet og med begrænset vandflade, hvorfor vandhullet ikke 

vurderes som egnet levested for fredede og beskyttede dyr og planter, som fx 

padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV. I planstrategiforslaget planlægges 

sommerhusområdet, så arealet med det lille §3 beskyttet vandhul og området 

omkring bliver et ubebygget grønt areal mellem det eksisterende 

sommerhusområde og de to nye byggefelter på hver sin side af Nordstrandsvej (se 

Figur 3.2). På den både bevares naturområdet og ved at lade området indgå som 

et grønt areal mellem sommerhusområderne og derved tage detud af 

landbrugsdrift øges muligheden for at der skabes et større sammenhængende 

naturareal. Desuden sikres en nem adgang til de naturbeskyttede områder. Dette 

vurderes at kunne bidrage til kommunens målsætning på området.

Figur 6.1: Natur beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens §3 
og kommunalt udpegede 
områder med biologisk 
interesse jf. Kommuneplan 
2013 for foreslåede 
sommerhusområde 
Strandgyden ved Skåstrup 
Strand. Baggrundskort: 
Orthofoto 2016, 
Geodatastyrelsen, WMS-
tjeneste.
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Det sidste af de fem foreslåede sommerhusområder, hvor der er beskyttede

naturinteresser er området Strandvejen ved Hasmark Strand. I den nordlig-

vestlige del af området findes der et større §3 beskyttet vandhul samt et §3 

beskyttet strandengsareal, der også er udpeget som biologisk interesseområde i 

Kommuneplan 2013 (se Figur 6.3) . Dette areal indgår ligeledes i kommunens 

foreløbige udkast til Grønt Danmarkskort, som vil blive indarbejdet i nyt 

kommuneplansforslag 2017. Der foreligger ingen besigtigelsesdata fra de §3 

beskyttede arealer. Det §3 beskyttede vandhul fremstår af ældre othofoto mere 

som et engområde, og selv på ældre foto (fx 1995) er det ikke muligt at erkende 

egentligt vandspejl (Danmarks Miljøportal, 2017).

Figur 6.2: Natur beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens §3 
og kommunalt udpegede 
områder med biologisk 
interesse jf. Kommuneplan 
2013 for foreslåede 
sommerhusområde 
Nordstrandsvej nord for 
Otterup. Baggrundskort: 
Orthofoto 2016, 
Geodatastyrelsen, WMS-
tjeneste.
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I 2010 fremstår de to §3 beskyttede arealer som en del af et sammenhængende 

naturområde, men arealet er efterfølgende blevet pløjet op og fremstår i dag som 

dyrket areal (se Figur 6.4). Det er sandsynligt, at arealerne ikke længere er 

omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Arealet vurderes ikke at være egnet 

levested for sjældne dyr eller planter. I tillæg til planstrategien er naturområderne 

udlagt som grønt fællesområde, hvorved arealet igen kan få mulighed for at vokse 

ind i §3 beskyttelse. Herved sikres kommunens målsætning om at bidrage til øget 

biologisk mangfoldighed og at skabe adgang for borgerne til naturområder.

Figur 6.3: Natur beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens §3 
og kommunalt udpegede 
områder med biologisk 
interesse jf. Kommuneplan 
2013 for foreslåede 
sommerhusområde 
Strandvejen ved Hasmark 
Strand. Baggrundskort: 
Orthofoto 2016, 
Geodatastyrelsen, WMS-
tjeneste.
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Samlet vurderes tillæg til planstrategi ikke at medføre væsentlig påvirkning på 

beskyttet natur, dyr eller planter i Nordfyns Kommune. Dette er begrundet i, at 

der for de enkelte planlagte sommerhusområder er indarbejdet tiltag, der på sigt 

kan styrke nature og bidrage til en øget biologisk mangfoldighed. 

6.2 Natura 2000-områder
Ud for Æbelø er der et større Natura 2000-område (nr. 108) der omfatter Æbelø, 

havet syd for og Nærå Strand. Området er omfattet af habitatområde nr. 92 og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 76. Afstanden til det foreslåede sommerhusområde 

Strandgyden ved Skåstrup Strand er mindre end 500 m og nærmeste 

habitatnaturtype (bugt) er beliggende mindre end 500 m fra de nye boligområder

(se Figur 6.5). 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af Figur 6.6

(Naturstyrelsen, 2016).

Figur 6.4: Dyrket §3 områder 
i foreslåede 
sommerhusområde 
Strandvejen ved Hasmark 
Strand. Baggrundskort: 
Orthofoto 2010 og 2016, 
Geodatastyrelsen, WMS-
tjeneste.
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Figur 6.5: Forslag til 
sommerhusområde 
Strandgyden ved Skåstrup 
Strand og habitat- og 
fuglebeskyttelsesområdet I 
Natura 2000-området N108 
Æbelø, havet syd for og Nærå 
Strand. Baggrundskort: 
Orthofoto 2016, 
Geodatastyrelsen, WMS-
tjeneste.

Figur 6.6: 
Udpegningsgrundlag for 
Natura 2000-området N108 
Æbelø, havet syd for og Nærå 
Strand. 
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Miljømål 

I forhold til de internationalt beskyttede Natura 2000-områder så er målsætningen 

for hvert enkelt område fastlagt i den gældende Natura 2000-plan 2016-2021 

(Naturstyrelsen, 2016). For området ’ N108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand’ 

er der fastsat en overordnet målsætning om at de lavvandede havområder med 

indhold af øer og tilstødende strandenge kommer til at udgøre ét stort 

sammenhængende naturområde, hvor naturtyper og levesteder prioriteres højt og 

søges udvidet. Desuden er der en målsætning om at havområdet og lagunesøerne 

får god vandkvalitet med veludviklet bundvegetation og fauna, og at 

vandområderne blive yngleområder for marsvin og spættet sæl, samt et godt 

levested med gode fourageringsmuligheder for ynglende kystfugle og at spættet 

sæl og ynglefugle sikres uforstyrrede yngleområder på strandenge, øer og holme. 

For de lysåbne naturtyper og skove skal der sikres en god/høj naturtilstand og at 

forekomsterne om muligt bliver øget og gjort mere sammenhængende. Udover de 

overordnede målsætninger er der i planen opstillet en række konkrete 

målsætninger for naturtyper og arter. 

I Kommuneplan 2013 er der opstillet en retningslinje for planlægning i og i 

nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). I 

Natura 2000-områderne må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller 

sommerhusområder, planlægges nye større veje m.m., eller planlægges nye eller 

væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende. Der må 

desuden ikke gives tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der kan påvirke 

de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan indebære 

forringelser af områdets naturtyper og levestederne for arterne eller kan medføre 

forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som området er 

udpeget for. Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som 

vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Vurdering

Grundet den korte afstand fra det foreslåede sommerhusområde Strandgyden til 

Natura 2000-området N108, mindre end 500 m, kan der potentielt forekomme en 

påvirkning på de nærmest beliggende naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget, fx ved udledninger til området eller ved at de arter som 

området er udpeget for anvender nærliggende arealer fx til at fouragere.

Et sommerhusområde vurderes ikke at kunne medføre væsentlige påvirkninger. 

Og når der kloakeres, ligesom i de eksisterende sommerhusområder, vurderes der 

ikke at være en miljømæssig belastning fra udledning af spildevand til 

vandområdet. 

Arealet der foreslås udlagt til sommerhus område udgøres primært af 

landbrugsareal og arealet vurderes ikke at udgøre et væsentligt 

fourageringsområde for arter på udpegningsgrundlaget. Desuden er det foreslåede 

sommerhus område beliggende landværts eksisterende bebyggelse og der er ikke 

strandengsarealer, der vil kunne benyttes som ynglesteder for spættet sæl og 

ynglefugle i nærheden. 
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Samlet vurderes tillæg til planstrategien ikke at udgøre en væsentlig påvirkning på 

Natura 2000-området og udpegningsgrundlaget for dette. 

6.3 Landskabelig værdi
Områderne Strandgyden og Gravemaen omfatter arealer, der i kommuneplanen er 

udlagt til større sammenhængende landskaber . 

Størstedelen af området Nordstrandsvej er omfattet af skovbyggelinje (se Figur 

6.7) fra fredsskovarealer langs Fuglsangsvej. Mellem skoven og skovbyggelinjen 

må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og 

master. Anvendelse til sommerhusområde vil således kræve at skovbyggelinjen 

ophæves, eller at der gives dispensationer til de enkelte bygninger m.v. 

Alle arealer ligger i kystnærhedszonen. Alle områder ligger i forlængelse af 

eksisterende sommerhusområder, og bag eksisterende sommerhusområder i 

forhold til kysten. Forholdet til kystlandskabet er derfor ikke vurderet nærmere. 

Miljømål 

I Kommuneplan 2013 for Nordfyns kommune fremgår dette mål for landskab og 

geologi er at beskytte de værdifulde landskaber således at udviklingen sker under 

Figur 6.7: Skovbyggelinje og
foreslåede sommerhusområde 
Nordstrandsvej nord for 
Otterup. Baggrundskort: 
Orthofoto 2016, 
Geodatastyrelsen, WMS-
tjeneste.
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hensynstagen til kystlandskabet og de geologiske landskabstræk, der er 

kendetegnende for Nordfyns Kommune.

Disse omfatter noget større områder med betydelige landskabelige værdier, 

herunder også de mest velbevarede hovedgårdslandskaber. Områderne er sårbare 

over for større tekniske anlæg, og bør friholdes for sådanne anlæg, medmindre 

hensynet til bevaring af landskabsværdierne kan løses på tilfredsstillende måde. 

Områderne kan også være sårbare over for byudvikling, men her må 

beskyttelsesinteressen afvejes i forhold til det enkelte bysamfunds rimelige 

udviklingsmuligheder. Her tænkes kun på de udpegede byer under bymønster.

Formålet med skovbyggelinjen er blandt andet at sikre det frie udsyn til skoven og

bevare skovbrynene.

Vurdering

Strandgyden ligger i et større sammenhængende landskabsområde, der dækker 

kysten fra Bogense og sydvest til Skåstrup Strand. Området er ca. 800 m bredt og 

ca. 7 km langt. Strandgyden ligger i det sydvestlige hjørne af udpegningen, og 

udgør således ikke en central del af landskabet. Det vurderes, at udlægningen til 

sommerhuse vil medføre en lille påvirkning af landskabet, da det nye 

sommerhusområde grænser op til eksisterende sommerhusområder mod kysten 

og mod nordøst, hvor det større sammenhængende landskabsområde strækker sig 

op til Bogense. 

Gravemaen ligger i et større sammenhængende landskabsområde, der omfatter 

Enebærodde, nordkysten frem til Hasmark og hele kysten i Odense fjord ned til 

Odense. Gravemaen ligger i områdets nordlige hjørne omkranset af eksisterende 

sommerhusområder på tre sider, og runder disse af ned mod vejen Gravemaen, 

der så afgrænser det sammenhængende sommerhusområde ud mod kysten. Det 

vurderes, at udlægningen til sommerhuse vil medføre en lille påvirkning af 

landskabet, da arealet i forvejen er omkranset af sommerhusområder. 

Nordstrandsvej er en udvidelse af det eksisterende sommerhusområde, der lige 

som det nye område ligger indenfor skovbyggelinjen. Nye sommerhuse i området 

på de nuværende landbrugsarealer vil mindske indsigten til skovbrynet, selvom 

der lægges en grøn kile langs skovbrynet. Det vurderes, at medføre en lille 

påvirkning af den landskabelige oplevelse. 

6.4 Klimaændringer
Områderne Nordstrandsvej samt Strandvejen og Gravemaen ved Hasmark Strand 

omfatter arealer, der er i risiko for at blive vådere, ved stigende grundvandsstand 

og skybrud, såkaldte bluespots. 

Områderne Strandvejen og Gravemaen ved Hasmark Strand omfatter arealer, der 

kan blive påvirket ved stigende havvandsstand.

Miljømål 

Kommuneplan 2013 for Nordfyns Kommune indeholder dette mål vedrørende 

lokalplanlægning indenfor sådanne områder: Lokalplanlægning indenfor udpegede 
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oversvømmelsesområder ved stormflod, skybrud eller vandløb bør som 

udgangspunkt sikre, at nye tekniske anlæg eller bebyggelse af en vis værdi ikke 

oversvømmes ved en 100-års hændelse i 2050 ud fra den til enhver tid gældende 

klimakortlægning. 

Ved en overvejelse af placering af bebyggelse i kystzonen kan det måske undgås 

at etablere bygninger, hvor kystbeskyttelse er en nødvendighed for byggeriets 

sikkerhed.

Klimatilpasningsplan 2014 for Nordfyns Kommune indeholder denne retningslinje: 

Landområder, områder til fritidsformål og friarealer i byzone, hvor der er risiko for 

oversvømmelse, må ikke uden forudgående vurdering ændres arealmæssigt. 

Vurderingen skal omfatte områdets anvendelighed til afhjælpende foranstaltninger 

mod oversvømmelser.

Vurdering

I det videre arbejde med at indrette de nye sommerhusområder, herunder 

lokalplanlægningen vil der blive taget hensyn til risiko for oversvømmelse i 

forbindelse med skybrud, således at risiko minimeres. 

Områderne Strandvejen og Gravemaen ved Hasmark Strand, der omfatter arealer, 

der kan blive påvirket ved stigende havvandsstand ligger bag eksisterende 

sommerhusområder, som er beskyttet at mindre diger. De eksisterende områder 

vil ligeledes blive påvirket ved stigende havvandstand. Sikring af disse 

sommerhuse vurderes at medføre sikring af de nye sommerhusområder.

I Klimatilpasningsplan 2014 for Nordfyns Kommune er risiko for stormflodsskader 

vurderet for 100 årshændelser frem til 2050. Områderne ved Hasmark Strand er 

vurderet til ikke at være omfattet af oversvømmelsesområde på baggrund af 

digerne. 

Samlet vurderes det at det i den videre planlægning er nødvendigt med fokus på 

håndtering af oversvømmelsesrisiko og klimaændringer for sommerhusområderne 

ved Nordstrandsvej samt Strandvejen og Gravemaen ved Hasmark Strand. Alle 

områderne ligger i forbindelse med eksisterende sommerhusområder, der ligeledes 

er omfatte af oversvømmelsesrisiko. Det vurderes muligt at sikre de nye områder 

sammen med de eksisterende områder. 

7 Afværgeforanstaltninger 
Det vurderes, at der ikke er behov for egentlige afværgeforanstaltninger for ’Tillæg 

til Planstrategi for Nordfyns Kommune’. 

’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ indeholder rammer og retningslinjer 

for fremtidig udlægning af fire nye sommerhusområder i Nordfyns Kommune, og 

en overordnet disponering af områderne. De beskrevne hensyn med grønne kiler 

og fokus på klimaændringer i den videre planlægning for områderne er derfor 

nærmere knyttet til den efterfølgende planlægning end til ’Tillæg til Planstrategi 

for Nordfyns Kommune’. 
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8 Overvågningsprogram
Overvågning af planens indvirkning på miljøet sker via en række lovgivninger, der 

særskilt regulerer de pågældende aktiviteter, herunder den almindelige 

kommunale kontrol med overholdelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser i 

lokalplaner. 

Der vurderes ikke at være et behov for at iværksætte selvstændige programmer til 

overvågning af evt. miljøpåvirkninger fra ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns 

Kommune’.
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