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Til bestyrelsen for grundejerforening eller vejlaug 

 

En indsats for at bevare den oprindelige natur i sommerhusområderne 

Odsherred kommune er en af de kommuner der er tilmeldt miljøministerens konkurrence om at blive 

Danmarks VILDESTE kommune (se evt. www.dkvild.dk ). 

Vi skriver nu til jer i håb om, at I vil medvirke til at bevare naturen på sommerhusgrundene. Naturen er 

presset i Danmark – og det gælder også i Odsherred. Sommerhusgrundene udgør ca. 20% af kommunens 

areal og er typisk udstykket fra de naturtyper der er særligt under pres, nemlig strandenge/-overdrev, 

andre enge eller de tørre overdrev på bakkerne. Det vil derfor have afgørende betydning for naturen i 

kommunen, at sommerhusgrundene fortsætter med at være passende vilde. 

Som naturvejleder og skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz udtrykker det: ” Som sommerhusejer er man 

også blevet naturforvalter af et stykke af Odsherreds natur og dermed moralsk forpligtet til at passe på 

den…”. Vi håber derfor, I vil bidrage til at motivere grundejerne i jeres forening til at søge at fastholde 

naturen på grundene.  

På det helt simple plan handler det om at undgå at grundene omdannes til parcelhaver ved at begrænse 

græsslåningen, undgå at tilføre fremmed jord og gødning, samt bevare de naturligt hjemmehørende 

planter.  

På det lidt mere avancerede plan handler det om at hjælpe grundejerne med at fastholde den oprindelige 

naturtype for området – hvoraf nogle er nævnt ovenfor. Det kræver selvklart, at man kan finde frem til den 

oprindelige naturtype. Dette vil derfor være i fokus på mødet omtalt nedenfor og en workshop i efteråret. 

Her vil vi også fortælle om nogle nemme tiltag, man kan gøre.  

Det virtuelle møde vil blive afholdt tirsdag d. 15. juni kl. 19.30 til 21.00. Vi håber, I som bestyrelse vil 

deltage – og at I også vil informere jeres medlemmer om mødet og opfordre dem til at deltage. 

Programmet for mødet ser sådan ud: 

• Michael K. Bay fra Odsherred kommune byder velkommen og er ordstyrer. 

• Jørgen Stoltz – naturvejleder mmm. – fortæller om metoden til at finde den oprindelige naturtype – 

og hvorfor det er vigtigt at kende den. 

• Henrik Grüttner fra DN Odsherred fortæller om 10 små tiltag med stor betydning for 

biodiversiteten. 

• Mikkel Henriksen, Nybolig Odsherred fortæller om købernes forventninger mht. natur, når de ser 

på sommerhuse i Odsherred. 

• Afsluttende besvarelse af de kommentarer og spørgsmål der er indsendt undervejs. 

Mødes gennemføres med programmet Teams, som kører i alle almindelige browsere. 

Tilmelding er ikke nødvendigt. Man kobler bare op kort før kl. 19.30. Link til arrangementet findes her: 

https://odsherred.dn.dk/nyheder/nyheder-og-debat/web-moede-for-sommerhusgrundejerforeninger/  

http://www.dkvild.dk/
https://odsherred.dn.dk/nyheder/nyheder-og-debat/web-moede-for-sommerhusgrundejerforeninger/
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Vi kan samtidig fortælle, at der arbejdes på flere andre initiativer i forhold til naturen i 

sommerhusområderne: 

• Vi har udarbejdet en lille pjece som kan omdeles/udsendes i jeres forening, som beskriver hvorfor det 

er vigtigt at bevare eller skabe natur på sommerhusgrundene – se vedlagte. Den vil blive trykt og 

tilgængelig på turistkontorer, biblioteker m.v. 

 

• Hen over vinteren vil vi arbejde på mere information og et frivilligt system til opgørelse af graden af 

natur på sommerhusgrundene. 

 

• I erkendelse af at visse grundejere vil opfatte naturen som rodet og uordentlig, og derfor vil se skævt til 

de grundejere som ønsker den vilde natur, arbejder vi på at få udarbejdet skilte eller mærkater som 

markerer at ’her flytter naturen ind’ (e.l.). 

 

• Da vi oplever, at mange grundejere ønsker at kunne hjælpe naturen på vej med såning af vilde 

blomster, vil vi arbejde på at indsamle lokale Geopark-frøblandinger, som er velegnede til naturen i 

Odsherred. 

 

• Vi vil også søge at understøtte mulighederne for at kunne købe naturlig hjemmehørende buske og 

træer på planteskolerne, men det initiativ vil det nok tage lidt længere tid at etablere. 

 

• Endelig vil vi ved eftersommerens workshop søge at etablere et netværk / ERFA-gruppe om pleje af 

fællesarealer. Vi tænker at der kan være meget at lære af hinanden både med hensyn til teknikker og 

metoder, motivation og fælles fodslag samt muligheder for finansiering.  

 

Med venlig hilsen 

Thomas Adelskov 
Borgmester og formand for §17 stk. 4 udvalget om grøn omstilling og bæredygtig udvikling 
 
Morten Egeskov 
Direktør i Geopark Odsherred 
 
Nora Tams 
Formand for DN Odsherred 
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