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Vedr. strandarealet nedenfor lokalplan 194 i Knebel.
Bestryrelsen for Borgerforeningen Mols har holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde om den nye
situation, som vi opfatter således: Ebeltoft kommune har søgt Jordbrugskommissionen om lov til at
ophæve landbrugspligten på de 6 tønder land, som ligger mellem den nye lokalplan og stranden. I
ansøgningen henvises til, at arealet skal bruges af bofællesskabet til dyrkning af grønsager og til
husdyrhold svarende til de jordbrugsparceller, der er etableret i Feldballe. Jordbrugskommissionen
er ikke enig i sammenligningen med situationen i Feldballe og mener, at der alene er tale om at
etablere et stort, privat, rekreativt areal. Kommissionen har således afslået ansøgningen. Til pressen
har Jordbrugskommissionens sekretær udtalt, at der godt kan blive tale om en offentlig rekreativ
udnyttelse af arealet. Borgerforeningens bestyrelse betragter den nye situation som meget positiv og
ser mange muligheder i afgørelsen. Først og fremmest er det vigtigt, at arealet nu forbliver i
offentlig eje for dermed at sikre offentlig indflydelse på arealets udnyttelse. Vi anmoder kommunen
om at igangsætte en planlægning for området, så så mange ideer som muligt kan komme frem og
blive debatteret og så flest muligt kan få indflydelse på arealets anvendelse. Under overskriften
"Knebel Strandpark" eller bare "Strandparken" kunne vi forestille os: Ophold og leg for børn og
voksne. En større forsamlingsplads for eksempel til Sct. Hans-bål. Om ikke en egentlig
campingplads så en teltslagningsplads. En teltplads til spejdere med anløbsbro til søspejderne. Både
med hensyn til tilkørselsforholdene og anvendelsen bør arealet ses i sammenhæng med den
kommunalt ejede jord i øvrigt. Måske skulle man koncentrere sig om en bræmme nærmest vandet
helt fra sommerhusområdet og til Præstemarken. Men det er jo netop sådanne overvejelser en
offentlig debat skal afklare.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Leif Johannessen næstformand

