
Det gode liv? 
Hvad er det gode liv?  Er det kager, penge eller er det miljøet og den natur man færdes i ? 

Kager er dejlige, penge er gode at ha´, men naturen er det der gør, at man føler at man lever. 

Bliver et naturområde lavet om til by, vil det aldrig komme tilbage til sit oprindelige udseende. 

Politikerne i Syddjurs kommune har i sin nye planlægning med, at området omkring Eskerod og Rodskov 

skal laves om til et byområde på størrelse med Hornslet. Planen hedder Kalø Bugt-Det Blå Bånd. 

Planen går ud på at udbygge hele området omkring Rodskov og Eskerod. 

Syddjurs Kommune går med det fremlagte forslag lodret imod den forvaltningsstrategi for området som 

fremgår af Landskabskarakterkortlægningen fra Århus Amt i 2006 s. 22, der siger at: ”Byudviklingen 

omkring Eskerod og Rodskov skal stoppes, så landsbyerne ikke udvikler sig til forstadsagtig bebyggelse på 

linie med Ugelbølle”.   

HVAD TÆNKER DE PÅ – RODSKOV OG ESKEROD ER LANDSBYER OG SKAL FORBLIVE DET!!! 

Det er et fantastisk unikt område som skal bevares for vores efterkommere og som ikke skal ødelægges 

fordi kommunen mangler penge. Der er mange andre steder som ville være mere naturligt at udbygge. 

F.eks omkring de eksisterende byer Hornslet, Rønde og Ugelbølle, netop for, at styrke disse. 

Området på begge sider af Rodskov og Eskerod er blevet fredet for nogle år siden, for at bevare udsigten til 

vandet og for at bevare det fantastiske kulturlandskab – området Ugelbølle og Havhuse. Der har været 

nogle fremsynede mennesker, som var klar over pengenes magt.  

Hvem nyder ikke det vue ud over Kaløvig, når man drejer fra motorvejen og kører mod Rønde. Det er det 

smukkeste landskab med udsigt over bølgende kornmarker og havet som skifter farve hele tiden. 

Kaløvig som området hedder, men som kommunen vil kalde Kalø Bugt (hvilket i øvrigt er en fornærmelse 

mod befolkningen og området i det hele taget) er et fantastisk kulturlandskab og naturområde for dyr og 

mennesker, og det vil være en stor fejltagelse at lave det om til byområde.  

Kommuneplanen er i høring nu og indtil 17. september, og der er borgermøde i på Kolind Skole lørdag den 

31. august fra kl. 10.00-15.00? 

Vi har oprettet en Facebook profil ”Bevar naturlandskabet Rodskov-Eskerod”, bliv ven med os og kom med 

kommentere på sagen og afgive sin stemme, hvis man som os er imod projektet. 

Et link til projektet kan findes her: 

http://syddjurs.odeum.com/download/kommune_dokumenter/ansoegning_kaloe_bugt.pdf 

Det er vigtigt at tage del i denne sag nu, da løbet er kørt, hvis vi ikke står sammen og protesterer nu: 

Hjælp os – det haster 

Med venlig hilsen  

Gruppen ”Bevar naturlandskabet Rodskov-Eskerod” 


