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SKOVMOSE: Hesteudlejer
Tormod Smith er stødt på
uventede problemer i som-
merhusområdet Skovmose.
Næppe havde han installe-
ret sig med et halvt hundred
heste på et tilstødende areal
ved Fyrremosen, før der
indløb klager over støj,
stank, fluer og hestepærer
på sommerhusvejene.

Kommunen er nu he-
steudlejeren behjælpelig
med at finde en alternativ
løsning, så trafikken kan gå
ad Pølvej, og hestene slet ik-
ke kommer ud i sommer-
husområdet. 

Forløbet har fortørnet
sommerhusejer Gunnar
Brink.

Olde kolle eller aktivt
– Det er sommerhusejere
med fast bopæl, der er util-
fredse. De klager over fluer,
hestemøg, trafik og støj. Vi
taler om turisme og investe-
rer millioner i det, og så må
en mand, der kommer helt
af sig selv og gør noget af
det, vi alle sammen beder
om, ikke være her. Tormod
har skabt et liv her, og man-
ge er rigtig glade for ham og
hans heste, men fastboerne
her lukker for muligheder
og vil have forbudt alt, der
forårsager den mindste
støj. Det er en konflikt mel-
lem, om et sommerhusom-
råde skal være et olde kolle,

eller der godt må være nogle
aktiviteter, turisterne er gla-
de for, siger Gunnar Brink.

– Vi er rigtig glade for, at
Tormod Smith har startet
hesteudlejning. Der er ten-
dens til, folk er aktive, van-
drer, cykler og rider i ferien,
men nogen har brokket sig.
Vi forsøger at løse det ved at
flytte indkørsel og parke-

ring til Pølvej, så de besø-
gende kommer ind den vej,
og lægge rideruterne, så de
ikke går ad Fyrremosevej,
siger sagsbehandler Sus-
sanne Bigum Mortensen.

Tormod Smith siger, der
har været meget brok. Han
er glad for, problemet ser ud
til at være løst og går sæso-
nen i møde med ro i sindet.

Sommerhusejere mod
hestehold i Skovmose
Gener: Hesteudlejer finder alternative veje, da hans heste og hestepærer er uønsket blandt sommerhusejere.

Det er ikke faldet i lige god jord alle steder i sommerhusområdet Skovmose og Fyrremosen, at Tormod Smith flyttede til
med et halvt hundred heste og ponyer til udlejning, men sommerhusejerne klagede over lugt og støj. Arkivfoto: Jacob Schultz

Af Lise Kristensen,
lik@jv.dk
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Hesteudlejningen
■ 73-årige Tormod Smith flyttede sidste år sin hesteudlejning
bestående af et halvt hundred ponyer og heste fra Blåvand til
Nordals, hvor han havde midlertidig indkvartering med hele
hesteholdet. 
■ I år har han lejet jord ved sommerhusområdet Skovmose og
Fyrremose. Han fik hurtigt problemer med folk, der klagede
over, han overskred kystbeskyttelsesområdet.

FYRREMOSE: – Vi har arbej-
det på en indsigelse, fordi
hesteudlejningen lå på et
lidt uheldigt sted, og så er vi
ikke så vilde med, man rider
inde i området. Hvis de så
ville tage hestenes efterla-
denskaber med, var det ikke
så galt endda, men de må ik-
ke ride på diget dernede, si-
ger formanden for hus- og
grundejerudvalget i som-
merhusområdet Skovmose,
Ejvind Thorstensen.

Han afventer, hvad der
sker. Er indkørslen til he-
steudlejningen flyttet, og
hestene væk fra stierne, skal
en eventuel indsigelse have
et andet indhold eller må-
ske droppes.

– Der kan godt være noget
om det, Gunnar Brink siger,
om 10-15 procent af som-
merhusejere er pensioni-
ster, der bor der fast. Vi har
ikke noget imod heste i den
forstand, bare de rider på
offentlig vej, for vi er ikke
interesseret i at rydde op ef-
ter dem. Vi har heller ikke
noget mod hesteudlejeren
og hans virksomhed, men
skuret havde ikke nogen
god placering, siger Ejvind
Thorstensen, der er tilfreds,
hvis problemet er løst. 

– Hesteudlejeren har haft
et lille skur eller camping-
vogn på bakken, når man
kommer ind ad Fyrremose-
vej, men skulle flytte den, så
han ikke var så tæt på vejen,
fordi det forstyrrede fastbo-
erne langs vejen. Han havde
overblik over hestene og le-
ver af de penge, han får for
udlejningen, til at holde liv i
sig selv om dyrene om vin-
teren. Nu skal han ud i ter-
rænet for at se dyrene. Stak-
kels mand, siger sommer-
husejer Gunnar Brink.

Klage: Beboere
specielt i Fyrremo-
se har følt sig ge-
neret af hestehold
og var vej med en
indsigelse til kom-
munen, men ser
foreløbig tiden an.

Dige-
ridt og
møg
nej tak

SKOVMOSE: 73-årige Tor-
mod Smith flyttede sidste år
til Als med sine 50 heste, da
det ikke gik med udlejning
på vestkysten længere. Han
havde hørt om Sønderborg
Kommunes nye ridesti, som
han anser for et forretnings-
potentiale og slog sig mid-
lertidigt ned på Brandshøje-
vej på Nordals, men kom til
at placere sig på det lille
stykke, hvor der ikke er no-
gen ridesti. Nu er han flyttet

til sommerhusområdet
Skovmose ved Fyrremose-
vej, hvor han har forpagtet
20 hektar jord til sine dyr,
som han er meget glad for.
Det er rolige dyr, han lejer
ud til fastboende og turister
på fuld lovlig vis med alle
godkendelser.

– Sommerhusejerne me-
ner, det er et privat område,
som jeg ikke må sætte et ben
i. Det er lige meget, hvor jeg
er, så er der nogen, hestene

falder på nerverne. En kom
og sagde, at her lugtede af
hest overalt, men hans kone
vil gerne leje dem til en ride-
tur med børnebørnene, for-
tæller Tormod.

Venter på spejderne
– Der mangler 134 meter

af ridestien ved Sandvig,
som skal eksproprieres,
men ellers er den ført igen-
nem på Als. Det passer godt
med hesteudlejning. Vi hå-

ber at udbygge den form for
turisme ned omkring Syd-
als, og der er søgt om at lave
høhoteller på Kær Halvø,
men vi venter lige, til spej-
derlejren næste år er over-
stået, siger Sussanne Bigum
Mortensen, der er Sønder-
borg Kommunes sagsbe-
handler i sagen.

Formand for grundejerne
i Fyrremose, Sabine Schulze
Lorenzen, ønsker ikke at ud-
tale sig i sagen.

Privat område: – Det er lige meget, hvor jeg er, så er der nogen, hestene falder på nerverne, siger udlejeren.

Tormod er glad for sit hesteliv

,,
En kom og sagde, at
her lugtede af hest
overalt, men hans
kone vil gerne leje
dem til en ridetur

med børnebørnene
TORMOD SMITH
HESTEUDLEJER 


