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Fredning af Sorthøj i Hasseris 
 

De fremmødte, livlige og spørgelystne 275 borgere fra Hasseris kunne torsdag aften konstatere, 

at kampen for at holde fast i de grundliggende planer for Sorthøj området med små 

modificeringer måske er ved at bære frugt. Borgermødet var indkaldt af Hasseris 

Grundejerforening og flere grundejerforeninger på Sorthøj. Repræsentanter for de seks politiske 

partier, som er repræsenteret i byrådet, var var i hvert fald mere eller mindre lydhøre overfor 

dette. Uden at der blev givet håndfaste løfter, så blev der fra alle partier udvist villighed til at se 

på muligheden for en fredning af den grønne kile, Drastrupkilen, som også går op over Sorthøj. 

- Dette vil være væsentligt for den fremtidige beskyttelse af området og biodiversiteten, så 

denne ide vil vi arbejde seriøst med fremover, udtaler Torben Thorup Jensen, formand for 

Hasseris Grundejerforening 

 

Flere partier udtrykte også villighed til at lytte til borgerne og få modificeret det lokalplanforslag, 

som nu er på vej, og som indbefatter op til 120 nye boliger opført i tre nye enklaver på den 

sydlige del af Sorthøj. Modificeringen tager udgangspunkt i det indsigelsesforslag, som Hasseris 

Grundejerforening sammen med grundejerforeningerne på Sorthøj i december 2020 sendte til 

kommunen. Her opereres kun med etablering af én ny enklave af boliger på skrænten af hjørnet 

ned mod Hasserisvej og Skelagervej. Vurderingen fra flere parter er, at kommunen med salg af 

byggeretterne her stort set kan nå i mål med det økonomiske krav om en indtægt på min. 30 

mio. kr., som er er indskrevet i et budgetforlig. 

 

- Borgere og grundejerforeninger bliver sjældent tilfredse med en planlægning, der tager 

udgangspunkt i økonomiske interesser, fastslår Torben Thorup Jensen. - Særligt ikke når 

kommunen har en uheldig dobbeltrolle som både jordsælger og planmyndighed. Men vi vil gøre, 

hvad vi kan for at holde politikerne fast på, at Sorthøj og den grønne kile ikke må ødelægges, 

pointerer formanden. 

 

Venlig hilsen 

Hasseris Grundejerforening 

 

Torben Thorup Jensen 
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