
 

Sædding-Fovrfeld Lokalråds beretning 2020. 
 
Lokalrådets beretning v. formand Lise Retbøll 
 
Lokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg 
Kommune. 
 
Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage 
områdets interesse i samspil med overordnede myndigheder. 
 
Året 2020 og 2021 har været præget af Corona COVID-19. Lokalrådet har måttet aflyse mange møder, 
møder med kommunen har været virtuelle, hvilket er langt fra optimalt for hverken Esbjerg Kommune 
eller Sædding-Fovrfeld Lokalråd.  
 
Lokalrådsmøderne er blevet afholdt, så ofte det har været muligt for os på grund af Corona CIVUD-19. 
 
Og igen i år har vi måttet aflyse den årlige generalforsamling, som i henhold til vedtægterne skal 
afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dette er vi meget kede af, da vi gerne vil have en 
dialog i gang med beboerne i vort område. 
Vi overvejede en digital generalforsamling, men da vi ikke har en fast medlemsskare, måtte vi opgive 
dette. 
 
I stedet har vi valgt at udskyde generalforsamlingen til 2022, dog udarbejdes en beretning, det er den, 
der læses nu, og der udfærdiges et regnskab for 2020. Beretning og regnskab er sendt til Esbjerg 
Kommune. Ønsker nogen at se regnskabet, kan man henvende sig til mig, så vi kan aftale et møde, 
hvor regnskabet forevises. 
 
Heldigvis har flere beboere henvendt sig til os og gjort os opmærksom på problemer bl.a. trafikale, og 
andre borgerne har henvendt sig til os fordi de har følt sig generet af påtænkte bebyggelser og bedt os 
stå bag ved henvendelser til kommunen, så vi har hele året været i gang med mange projekter.  
 
Vi har bl.a. været involveret i: 
 
Skraldespande og bænke langs Strandstien. 
Der er opsat nye skraldestativer langs Strandstien. De tidligere skraldespande kunne mågerne hive bl.a. 
madaffald ud af, hvilket medførte meget svineri. De nye skraldespande er med træ rundt om og nu med 
jernlåg, så fuglene ikke kan komme i affaldet.  
Endvidere er flere af bænkene langs stien udskiftet med nye, hvilket Lokalrådet er meget glade for. 
 
Affaldskasser langs Esbjerg Strandsti 
Der driver jævnligt affald ind fra havet som plasticdunke og tømmer m.m., som skibe har "tabt" i 
indsejlingen. Det har resulteret i, at Kommunen har opsat / placeret affaldskasser flere steder langs 
stien. Kasserne er tydeligt mærker og benyttes flittigt. Kommunen tømmer med mellemrum indholdet 
for bortskaffelse. Vi takker Kommunen for også dette initiativ.  
 
 



 

Toiletter langs Sædding Strand 
Toiletter, der er placeret ved nogle af parkeringspladserne langs Sædding Strand, har været lukket på 
grund af kommunale besparelser. Dog har toiletterne ved ”Mennesket ved Havet” været undtaget. 
På foranledning af lokalrådet om det uhensigtsmæssige i manglende toiletforhold, har kommunen 
meddelt, at de aflåste toiletter er blevet genåbnet. Det er vi glade for, hvilket vi også har tilkendegivet 
overfor Kommunen. 
 
Sædding Bibliotek 
Lokalrådets indsats blev kronet med en politisk beslutning, om, at Sædding bibliotek fortsætter næsten 
uændret. 
Lokalrådet følger dog op på den anden del af den politiske beslutning om, at der blev igangsat et 
fornyet arbejde med at få optimeret lokalbibliotekerne. 
 
Fovrfeld bæk- Renovering af sti fra Gravlundvej til buntmagervej - Helhedsplanen: 
Ved store rengskyld bliver bækken overfyldt, der kommer vand helt ude fra Kvaglund og 
oversvømmer området ved Fovrfeld engen, det kommer først ud i sejlrenden, hvis portene åbner ude 
ved Sædding Strandvej. Vandet har ikke været inde over rensningsanlægget for at blive renset, så det 
er forurenet. 
Din forsyning har lagt en ny kloak rørledning ved siden af den anden, (så der er 2) fra Buntmagertoften 
og over til rensningsanlægget. Rørledningen er beregnet til at tage overfladevand fra området i 
Fovrfeld, når der kommer de store regnskyl. 
Samtidig har Din forsyning renoveret noget af en forgrening til Fovrfeld bæk, som de havde ansøgt om 
i 2016, men har først tilladelse til i år. Der er gravet 15 cm i dybden og renoveret en overgang, så det 
er blevet mere sikker.  
Gangstier og vej er blevet renoveret ved, at der kørt med maskiner, så området er kommet til at se 
meget pænere ud.  
Helhedsplanen er Kommunen ikke kommet videre med bl.a. af økonomiske grunde. Lokalrådet vil på 
et kommende møde med Økonomiudvalget tage problematikken op og forsøge at få fremskyndet 
Helhedsplanen. 
 
Hjemmeside  
Hjemmesiden er nu efter flere omstruktureringer endelig oppe at køre, men der pågår dog løbende lidt 
til rettelser efterhånden, som problemerne viser sig. 
Flere borgere har benyttet siden til at kontakte Lokalrådet bl.a. derfor er det vigtigt for os at have en 
opdateret og let brugbar hjemmeside. 
 
Facebook Sædding-Fovrfeld Lokalråd 
Lokalrådet har oprettet en Facebook side. Her kan alle borgere slå et opslag op om, hvad man har på 
hjertet om Sædding-Fovrfeld området, som kan involvere lokalrådet. Det påtænkes også gennem siden 
at informere med nyt fra lokalrådet.  
 
Politikere i afmagt overfor autocampere 
Campering & Politikere i afmagt overfor autocampere: 
Lokalrådet har gjort kommunen opmærksom på de mange parkerede autocampere og varevogne, der 
holder parkeret især ved parkeringspladserne ved ”Mennesket ved Havet”, men også på P-pladserne ud 
mod Ådalen. Det er dokumenteret, at i sommerperioden kan der være kaos på P-pladserne med de 
store autocampere, udenlandske større varevogne og is- og pølsevogne der optager mange P-pladser.  



 

Trafiktrængslen ud og ind til Strandvejen er problematisk og flere autocampere og udenlandske 
varebiler holder også parkeret fra sidst på eftermiddagen og til næste formiddag med 
overnatning/camping til følge.  
Lokalrådet har foreslået, at autocampere skal henvises til et nyt område ved Lystbådehavnen eller 
Campingpladser, og at overnatning/campering i autocampere såvel som i varebiler ikke må foregå på 
P-pladserne. Mange borgere vil gerne køre til stranden og gå en tur langs Ho Bugt, men kan ikke 
parkere pga. ovennævnte, da P-pladserne er optage meget af tiden af de autocampere, udenlandske 
varebiler o. lign.  
Kommunen henviser til nyt Camping regulativ fra 2021, og Kommunen har lovet os, at den vil følge 
udviklingen. Der overvejes også evt. tidsbegrænset parkering, som vil have en vis effekt. 
 
Posthusgrunden Kommuneplanændringer o. lign. 
Lokalrådet har i forbindelse med lokalplans- og kommuneplansændringerne måttet døje med, at der 
ikke samtidig med udsendelsen ikke blev oplyst et kodeord, så vi kunne gå ind på Kommunens 
hjemmeside og se lokalplaner o. lign., så Lokalrådet kunne tage stilling til lokalplanerne. Esbjerg 
Kommune har efterfølgende beklaget og rettet. 
 
Posthusgrunden 
Indsigelserne fra beboerne og lokalrådet i forbindelse med Posthusgrunden blev ikke imødekommet af 
Esbjerg Kommune, der har godkendt det udsendte høringsmateriale, således at der nu kan opføres en 4 
etagers bygning på grunden. På trods af at Lokalrådet allerede i forbindelsen med udsendelsen af 
Lokal- og kommuneplansændringerne blev sendt i høring, meddelte Esbjerg Kommune, at der var 
beboere der burde have været spurgt bl.a. i forbindelse med Posthusgrunden, ville Esbjerg Kommune 
ikke imødekomme dette.  De indkomne indsigelser viste dog at Lokalrådet havde haft ret i, at 
høringskredsen skulle have været udvidet. 
Ændringen i Kommuneplan 2018-2030 hvor området nu lige pludselig var udlagt til Lokalcenter, har 
Lokalrådet efterfølgende påtalt overfor teknik- & Byggeudvalget, idet vi finder det ganske 
uacceptabelt, at borgere lige pludselig uden nogen særlig varsel/oplysning må finde sig i at deres 
ejendom nu lige pludselig var blevet udlagt som lokalcenter, især da det jo for almindelige borgere 
ikke vil være nogen nem opgave at finde ud af denne ændring i kommuneplanen, når det tages i 
betragtning at kommuneplanen består af 7.249 sider uden bilag. 
Teknik- & Byggeudvalget har efterfølgende meddelt, at det er noget man vil overveje at ændre på i 
fremtiden. 
 
Gudenåvej  
Efter en beboerhenvendelse til lokalrådet, henvendte vi os til Esbjerg kommune omkring de støjgener, 
der var, når der blev kørt over et kloakdæksel, især når det var busser og tunge biler, der kørte over 
dækslerne. Men støjen var affødt af den dårlige belægning og dækslerne på Gudenåvejen. 
Vejafdelingen har efterfølgende været ude og regulere kloakkerne med asfalt og reguleret dækslerne. 
Desværre er der stadig støj, men ikke i samme grad efter kloakkerne er rettet. Bilerne støjer også, når 
de kommer med høj hastighed på Gudenåvejen, mange med en hastighed over det tilladte, derfor 
kunne det være godt med en fotovogn en gang i mellem, for at afhjælpe dette problem. 
Vi følger op på, om de rettelser, der er foretaget, er tilstrækkelige. 
 
Lysregulering Håndværkervej 
Lokalrådet har forelagt kommunen trafikforholdene ved Håndværkervej, hvor besværligt og farligt, det 
er at køre ud på Ringvejen i specielt i myldretiden. 



 

Lokalrådet har bestilt en trafiktælling med henblik på, at få etableret en lysregulering i krydset 
Håndværkervej/Sædding Ringvej hos Kommunen, for at se hvor stort et problem der er for bilisterne, 
desværre må vi vente på denne trafiktælling, da kommunen først tager den med i dette kommende 
budget. 
 
Den Historiske Rute 
Stien benyttes af mange mennesker. Der er også etableret en sti på Esbjerg Havn, Lokalrådet har 
henvendt sig til Esbjerg Havn for at få en henvisning til Den Historiske Sti på den app, som er 
udarbejdet om havnestien. Dette har desværre været uden held. 
Vi har også anmodet kommunen om, når der etableres en sti fra Den Historiske Sti i Sædding til 
Marbæk, at der bliver en henvisning fra den ene sti til den anden, Det er endnu ikke lykkedes for os at 
få et klart svar fra Kommunen. 
 
Rema 1000  
Lokalrådet har indsendt vores høringssvar, gående ud på de trafikale problemer som en ny udkørsel til 
Norddalsvej vil medføre. 
Også i denne sag påtalte vi overfor Esbjerg Kommune problemet med, at det først i forbindelse med 
udsendelsen af lokalplansforslaget var blevet åbenlyst for 8 villaejere, at deres ejendomme i  
forbindelse med Kommuneplan 2018-2030 var blevet udlagt til lokalcenter, uden villaejerne var blevet 
særskilt orienteret herom. 
 
Legetårn på Dalstrøget 
I løbet af foråret opsættes der på den kommunale legeplads ved Dalstrøget et nyt legetårn med 
rutschebane. Det bliver sat sammen med den eksisterende gynge og faldsandarealet bliver udvidet. 
Vi har tilkendegivet overfor kommunen, at vi er glade for sådanne tiltag. 
 
Antennemast 
Lokalrådet har konstateret, at adressen Gudenåvej 30 er udlagt til opsætning af en antennemast, men 
på forespørgsel hos Teknik & Byggeudvalget og Teknisk forvaltning, er det blevet afvist, at dette 
skulle være tilfældet. Lokalrådet har efterfølgende oplyst udvalget og forvaltningen om, at 
mastedatabasen indeholder oplysning om at området er udlagt som Eksisterende position, og vi er 
blevet lovet at dette vil blive undersøgt. 
Lokalrådet meddelte dog samtidig, at vi ikke finder det hverken hensigtsmæssigt eller kønt, at der 
opstilles en mast midt ude i naturen!! 
 
Mågehøjen 
Mågehøjen kan blive en flot oplevelse af samspillet mellem kunst og natur. Selve området er genbrug 
og ideen bag er at genbruge skulpturer, der tidligere har stået rundt om i landet men er sat på lager. 
Dem vil vi samle til en ny oplevelse af kunst uden at være smagsdommere, men blot præsentere 
skulpturer der har stået i byerne og nu får nyt liv på Mågehøjen. Der kan fortælles mange historier om 
hvor de har stået og hvem de portrætterer. Der kan også laves historier om kunstnere eller grupper af 
skulpturer med samme motiv eller stil.  
Idéen med etableringen af en skulpturpark på Mågehøjen har vi indsendt til kommunen som indlæg til 
Esbjerg Kommunes kulturstrategi. Den tidligere museumsdirektør Peter Meyer har været Lokalrådet 
behjælpelig med at konkretisere idéen, hvilket vi er ham yderst taknemmelig for. 
 
 



 

Rent badevand 
Lokalrådet har igennem flere år påpeget, at der er rødt flag oppe ved ”Mennesket ved Havet”, da 
badevandet ikke er rent. 
Vi har gentagen gange påpeget, at det skal der gøres noget ved. Da der stadig ikke er blevet gjort noget 
fra Esbjerg Kommunes side, har vi henvendt os til Ålborg Universitet for at få studerende til at lave en 
opgave, for at finde ud af, hvor forureningen kommer fra og om den på nogen måde kan afhjælpes. 
Lokalrådet har tidligere besøgt Rensningsanlægget i Fovrfeld, hvor vi måtte konstatere, at spildevandet 
blev udledt urenset for bl.a. colibakterier. 
 
Esbjerg Strand 
Vi søger Kommunen om at få Esbjergstrand og Mågehøjen ind under lokalrådet, da lokalrådet mener, 
at det passer ind programmet for vort arbejde. 
 
Velkomstambassadører 
Lise Retbøll har påtaget sig hvervet som velkomstambassadør. Lokalrådet har dog ikke modtaget 
nogen henvendelser fra Kommunen om personer, der påtænkte at flytte til vort område, og som havde 
brug for hjælp/viden. 
 
Afslutning 
Det har igen været et spændende år for Lokalrådet, dog ville vi gerne have været foruden Coronaen. 
Vi har endda ikke nævnt alle de ting, vi har beskæftiget os med eller deltaget i. 
 
Vi håber snart, at vi igen kan afholde normale møder uden brug af den virtuelle teknik. 
 
Vi er stadig bekymret for  

• udviklingen af Sædding Bibliotek, som vi har skrevet i beretningen følger vi udviklingen nøje. 
Vi vil gerne sikre en ordentlig biblioteksservice. 

• At der ikke sker en rensning af spildevandet, så vi der bor i Sædding Fovrfeld igen kan bade i 
Ho Bugt. 

• Ar Helhedsplanen heller ikke bliver gennemført i 2022. 
• At Kommunen selv efter vores påtaler ikke overholder/eller ændrer procedurer med at spørge 

direkte berørte beboere, når der skal laves en ny kommuneplan.  
 
Og igen i år vil vi genre takke kommunen for godt samarbejde, selvom vi ikke altid er enige med dem,  
 
Til slut en stor tak til mine rådskollegaer for et fantastisk samarbejde til gavn for vores område. Jeg 
ved, at I har arbejdet hårdt, men jeg håber, at også I har ment, det er spændende at arbejde for Sædding 
og Fovrfeld vort område. 
 
Lise Retbøll 
    Formand  
  
 
  
 


