
høringssvar fra Sydals til 
kommuneplansrevision 2017-2029 
De fem landsbylaug på Sydals har følgende kommentarer til kommuneplansrevision 2017-2029: 

ERHVERV (OG INFRASTRUKTUR) 
Kommunen skal forbedre infrastrukturen på Sydals. F.eks. er mobildækning et problem på store dele af Sydals – især 
Mommark, Skovby, Lysabild, Hørup og Lysabildskov. Et så stort turistområde skal have en rimelig mobildækning. 

Når vi taler om infrastruktur, så ønsker vi trafikregulering med to-minus-én-veje i byerne Tandslet, Lysabild og Skovby – 
både af hensyn til hastigheden, men i det hele taget pga. sikkerheden for de bløde trafikanter (jf. den i juni fremsendte 
ansøgning herunder) 

Der er umådelig ringe bustransport i sommerferien, hvilket er et problem. Og vi undrer os over, hvorfor skolebusser og 
rutebiler kører lige efter hinanden (f.eks. 736 og 229). Det ligner et stort ressourcespild? Kunne afgangene ændres, så 
servicen blev fordelt lidt bedre på døgnet og året? 

Vi anser turist- og serviceerhverv for at være et stærkt potentiale i vores område. Vi har i den forbindelse et konkret ønske 
om at der etableres en Kegnæs cykelfærge-rute (evt. kun om sommeren) i kombination med udvikling af en cykelrute/
vandresti, så vandring/cykling på Gendarmsti/cykelstinettet bliver et egentligt turistprodukt med flere 
overnatningsmuligheder – herunder gerne shelters langs stien. 

Formidling af naturen/naturoplevelser er også et vigtigt produkt, hvor der er potentiale for en fremtidig udvikling. 

BOLIGER 
I Skovby foreslås arealet mellem Skovbyvej og vejen ned mod Skovby Landing udlagt til byggegrunde pga. attraktiv 
beliggenhed med havudsigt.  
Vi foreslår at der på Sydals udstykkes storparceller (på størrelse med ca. 4 byggegrunde), hvor man kan have en hest, en 
økologisk køkkenhave osv. Det vil være attraktivt – i modsætning til at overtage en evt. nedrivningsmoden 
bygningsmasse på en ældre ejendom, hvilket ofte er alternativet, hvis man ønsker at flytte på landet. 

 
TURISME 
Som eet af kommunens store ferieområder savner vi på Sydals følgende:  
- Dag-til-dag overnatninger i form af hytter, bed and breakfast og evt. vandrehjem  
- MTB-rute (og at blive en del af et MTB-rutenet) og naturforhindringsbane  
- Et ”Ta’ selv turistbureau” - alias et skab med brochurer (stier, oversigtskort, fugle og dyreliv)  
- Offentlige toiletter på Kegnæs og i Skovby  
- Faciliteter til kitesurferne såsom p-plads, udendørsbruser og skraldespand. I Klitmøller har surferne fået en plads hvor de 
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kan være for et beskedent beløb. Lokale surfere udgør et vagtværn, som prikker til surfere, der camperer på pladsen 
ulovligt 
 
Vi mener at Sydals skal gøres til et særligt kystturismeområde i Sønderborg Kommune med:  
- Kitesurfer-plads  
- Kabelsurfingbane, som kan placeres i æ Lill’hav ud for Gåsvig Kro (der eksisterer kun tre i Dk: Hvide Sande, Ålborg og 
København)  
- evt. vandskibane 

Vi ønsker, der etableres en lystbådehavn ved Drejet/Kegborg/Kegnæs fyrtårn, som knytter an til alle de andre kystturisme-
faciliteter i området (kitesurfing, kabelsurfing, vandski, fiskeri, kommunens bedste badestrand, naturområde Birkepøl og 
på land: segway-kørsel). Som sejler er der langt fra Høruphav havn til Mommark havn, og flere havne gør området mere 
attraktivt for sejlere (á la det sydfynske ø-hav). 

Gendarmstien skal fortsættes Kegnæs rundt – evt. med navnet Kegnæs-stien. Den skal sammen med Gendarmstien og 
Alsstien kobles til ét fælles net, så man kan vandre hele øen rundt langs vandet. Desuden skal øvrige stier – herunder 
trampestier - også figurere på nettet over stier på øen. Desuden ønsker vi shelters langs stierne, så det er muligt at 
planlægge vandreferier på øen. 

Vi ønsker der etableres et sammenhængende cykelsti-net, så skolebørn og turister kan cykle i lokalområdet i sikkerhed (jf. 
den i juni fremsendte ansøgning til udvalget herunder).  
I den sammenhæng er meget vigtigt med elopladningsstandere til cykler. Vi kan se, at flere og flere cykelturister kører på 
elcykler og har brug opladning undervejs. Kegnæs Ø-gruppe har allerede foreslået en sådan stander ved fyrtårnet og 
forsamlingshuset; men der er mange andre steder på Sydals, hvor der er behov for standere – f.eks. ifm. sheltere. 

Derudover er det helt afgørende, at der er rent og pænt, at græsset på stierne er slået og skraldespandene tømmes jævnligt.  

LANDSBYER OG KULTURARV 
Der mangler dagplejere i Skovby/Lysabild/Kegnæs-området. For øjeblikket sendes halvdelen af årgangen ud af området 
for at passes i dagpleje. Det er meget utilfredsstillende – og ikke i tråd med ønsket om at børn fra 0 år skal have et lokalt 
pasningstilbud (og dermed ikke transporteres langt). 

I Lysabild Børneunivers har en helt ny evaluering vist, at forældrene er rigtig glade for den nye gæstedagpleje-funktion i 
Børneuniverset. Børneunivers-tanken skal styrkes og gerne udvides. 

Det er vigtigt, at kommunen bibeholder puljen til nedrivning af ruiner. Det sikrer, at landsbyerne er attraktive 
bosætningssteder. 

I lokalområderne er der ønsker om:  
- Reetablering af Kegborg-ruinområdet ved Drejet  
- Åbning af kirketårn og -loft i Lysabild Kirke  
- Perregaard-siloerne i Skovby som kulturhus  
- skiltning ved Kegnæs fyr samt legeplads, krolf og pumptrack ved Kegnæs forsamlingshus.  
- Medborgerhus i Tandslet (evt. i den gamle Sydbank) med tilhørende p-plads 

LANDSKAB OG ANDET 
Vi bakker fuldt ud op om etableringen af projekt Birkepøl, hvilket vil blive et attraktivt naturområde for både turister og 
beboere, såfremt der sikres adgang for offentligheden via vandresti rundt om vådområdet – og via en bro ifm. den 
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nuværende sti, der skiller område øst og vest. Området har potentiale til at blive en attraktion på lige fod med Filsø, hvor 
offentligheden også har mulighed for at krydse Filsø.  
 
Foreningerne på Sydals er barslet med en idé om at lave et fælles sekretariat, der tager sig af alt det administrative, så 
foreningslederne kan koncentrere sig om foreningernes kerneopgaver. En realisering heraf kræver også kommunens 
opmærksomhed i eet eller andet omfang. 

Med venlig hilsen 

Kegnæs ø-gruppe, Skovby Landsbylaug, Lysabild Landsbyråd, Mommark Landsbylaug og Landsbygruppen for Tandslet 
Sogn 

Kontaktpersonerne er formændene for de enkelte laug:  
Anette Hartvig, Kegnæs, hartviganette@hotmail.com  
Claus Nielsen, Skovby, clausline@privat.tdcadsl.dk  
Erling Junker, Lysabild, ejja@bbsyd.dk  
Per Andersen, Mommark, kortbekandersen@hotmail.com  
Søren Elholm, Tandslet, elholm@post11.tele.dk  

 

CYKELSTI-HANDLEPLAN FOR SYDALS 
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Bilag til høringssvaret. Nedenstående er kopi af tidligere fremsendt ansøgning til kommunen. 

Til 
Udvalget for Teknik og Miljø 

Sønderborg Kommune  

Sydals, torsdag den 16. juni 2016
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De fem landsbylaug på Sydals siger tak for et godt møde i Lysabild Børneunivers den 9. juni. Som aftalt på mødet sender 
vi hermed vores ansøgning om cykelstier på Sydals, idet vi henviser til visualiseringen, som blev vist på mødet:  https://
prezi.com/hilkn_-tl9-t/cykelstier-pa-sydals/?utm_campaign=share&utm_medium=copy. Nedenstående er en samlet 
oversigt over de strækninger, vi ønsker os, og vi henviser til prioritering af indsatserne i bilaget på side 7.  

De fem landsbylaug ansøger hermed om cykelstier på strækningerne:  
- Sønderby-Skovby (10,6 km på Kegnæsvej og Nr. Landevej)  
- Lysabild-Mommarkvej (2,2 km på Kegnæsvej)  
- Mommarkvej-Kettingskov (3,7 km på Østkystvejen)  
- Fiskervej til Business College Syd Mommark (235 m på Mommarkvej) 

samt 
- afmærkning af vej-skulder ved Mommark Havn og opsætning af p-skilte  
- ”2 minus 1”-veje i landsbyerne Lysabild og Skovby samt en kombination af sti og ”2 minus 1”-vej i Tandslet - efter 
nedenstående plan: 

2 minus 1”-vej i Lysabild:  
På Lysabildgade fra Kegnæsvej til Neder Lysabild (strækning på 2 km) 

2 minus 1”-vej i Skovby: 
- På Kegnæsvej (mellem byskiltene i Skovby), hvor der i den ene side af vejen markeres parkeringsbåse og i den anden 
side af vejen er plads til cyklisterne.  
 - Skovbyvej (fra Skovbyvej 58, hvor nuværende cykelsti stopper, til Kegnæsvej)  
I alt 1,1 km ”2 minus 1”-vej i Skovby  

Kombination af cykelsti og ”2 minus 1”-vej i Tandslet  
- Fra Hørup-cykelstien til branddammen (300 meter)  
- Fra Mommark stien til Pilene (500 meter)  
Fra branddammen til skolen (500 meter) kan stien gerne etableres som ”2 minus 1”-vej.  
Der er etableret cykelsti på strækningen Tandsbusk til skolen på Ertebjergvej.  
Vi ønsker en dialog med kommunen om den rigtige løsning er en 2 minus 1- løsning eller om det er ovenstående cykelsti-
løsning.  
 
Afmærkning og skilte i Mommark  
På strækningen fra Business College Syd Mommark til Mommark Havn er der en ”vej-skulder” til cyklister. Men 
strækningen er desværre alt for ofte blokeret af parkerede biler. Vi foreslår derfor, at der males cyklist-piktogrammer på 
”vej-skulderen” og laves skilte-henvisning til bil-parkering på den græsbegroede banestrækning.  

Projektering og realisering af cykel-handleplan for Sydals  
Vores prioriterede forslag til cykel-handleplan for Sydals er udarbejdet i fuld enighed mellem de fem landsbylaug. Vi 
håber at kommunen vil respektere vores prioritering. Desuden håber vi, at projektering og realisering kan foregå i et tæt 
knyttet samarbejde mellem kommunen og de fem landsbylaug – også hvad angår løsningerne i byerne. Vi stiller os 
naturligvis til rådighed i dialogen mellem kommunen og lokalsamfundet (herunder lodsejerne).   

CYKEL-HANDLEPLANENS NØDVENDIGHED 
Argumenterne for at investere i en opprioritering af cykelstier på Sydals er mange. 

Cykelsti-net  
Først og fremmest er der ønsket om at kunne omtale cykelmulighederne som et cykelsti-net. Det er ikke muligt med den 
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nuværende stiføring, hvor der er store huller på essentielle strækninger mellem byerne og i byerne. Ønsket ligger helt i 
tråd med Sønderborg Kommunes cykelhandlingsplan, der skal gøre Sønderborg til Syddanmarks mest cyklende 
kommune. 

Sikker skolevej 
Personalet ved både Tandslet Friskole og Lysabild Børneunivers beretter om mange skolebørn fra nærområdet, som 
forældrene ikke giver lov at cykle i skole pga. farlig skolevej (Lysabildgade og Mommarkvej). I Lysabild er der opstået et 
paradoks, hvor Skovby-børnene gerne må cykle i skole, takket være cykelstien mellem Skovby og Lysabild, mens 
Lysabild-børnene ikke kan cykle i skole. Kegnæs gør opmærksom på, at en del forældre til skolebørn vælger Lysabild 
Børneunivers i skolevalget, og derfor transporteres deres børn i bus eller bil pga. usikker skolevej. 

(Kyst)Turisme-udvikling 
Sydals spiller en stor rolle i Sønderborgs placering som den næststørste kommune, når det drejer sig om antal 
overnattende feriegæster – det være sig ferieområderne Sønderby, Østerby, Sønderkobbel, Drejet, Kærneland, Skovmose, 
Lysabildskov, Fiskervej og Mommark Havn. Og når man ser på hvor mange af de overnattende, der medbringer cykler, så 
er det slående, hvor få steder de rent faktisk kan cykle sikkert. Om sommeren er det f.eks. umådelig farligt at cykle (og for 
den sags skyld gå) langs Kegnæsvej til Kærneland og Drejet, som er store magneter for kystturisme. Tallene fra 
trafiktællingerne i Skovby taler sit tydelige sprog. 

Vi tillader os derfor naturligt at sammenligne os med områder som Rømø og Blåvand, hvor der for længst er etableret 
meget store cykelsti-net for områdets turister. Cykelturisme boomer – og kan derfor være en vigtig parameter for om et 
turistområde er attraktivt. 

Vi har forudsætninger for at videreudvikle på Sønderborg-området og gøre det til et af de mest attraktive i landet, fordi vi 
både kan byde på kystturisme og bykultur. Vi skal bare gøre det ligeså godt som Rømø og Blåvand, når det drejer sig om 
cykel-udfoldelsesmuligheder. 

 
Fritidsaktiviteter for lokalbefolkningen  
Landsbysamfundenes foreningsliv på Sydals er centreret omkring hallen i Tandslet og atletik- og boldbanerne i Lysabild. 
Transporten af de mange aktive børn foregår i bil, fordi det er for farligt at sende børnene afsted til sport på cykel. Også 
her ville cykelstihandleplanen føre til opfyldelse af målet om at blive Syddanmarks mest cyklende område. 

Vi håber hermed, at udvalget vil tage vel imod vore ønsker, og vi er naturligvis klar til at ”tage arbejdstøjet på” for at få 
planen ført ud i livet. 

Med venlig hilsen 

Kegnæs ø-gruppe, Skovby Landsbylaug, Lysabild Landsbyråd, Mommark Landsbylaug og Landsbygruppen for Tandslet 
Sogn 

Kontaktperson:  

Erling Junker  
Lysabildgade 12  
6470 Sydals  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mail: ejja@bbsyd.dk  
tlf. 7440 4927 eller 2361 4729 

  

Bilag til cykel-handleplanen: 

Prioritering af cykel-handleplanen for Sydals 
På mødet den 9. juni bad udvalgsformand Frode Sørensen om, at laugene selv foretog en prioritering af strækningerne, 
hvilket vi har gjort herunder: 

1. step i 2017 

- Skovby (2 minus 1) 
- Lysabild (2 minus 1)  
- Tandslet (2 minus 1) eller cykelsti  
- Fiskervej-Mommark (sti og afmærkning) 

2. step i 2018: Skovby - Gåsvig Kro (og sikring af bløde trafikanter på resten af Nr. Landevej)  

I årene 2018-2022: 

3. step: Lysabild - Mommarkvej  
4. step: Gåsvig Kro - Sønderby 
5. step: Nr. Kettingskov - Mommarkvej  
6. step: Tandslet - Asserballe 
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