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Odsherred, 4. marts 2022 

 

Til bestyrelsen for grundejerforening eller vejlaug 

 

En workshop om naturen i sommerhusområderne 

Som tidligere annonceret afholder vi en workshop om bevarelse af naturen i sommerhusområderne. Den 

var oprindelig programlagt til efteråret, men blev aflyst pga. udviklingen i corona-pandemien.  

Vi har nu fastlagt workshoppen til d. 9. april 14-17 og takket være et tilskud fra kommunens §17-stk. 4 

udvalg kan vi holde den på Hotel Højbysø. Se programmet nedenfor. 

Målgruppen for workshoppen er repræsentanter for grundejerforeningerne og særligt interesserede 

grundejere, som efterfølgende vil gøre en indsats for at formidle workshoppens resultater. For at sikre 

størst mulig ’rækkevidde’ kan hver grundejerforening deltage med højst to repræsentanter.  

Der er 80 pladsen og de besættes efter først til mølle-princippet. Tilmelding til Henrik Grüttner på mailen 

hg@eco-forum.dk senest torsdag d. 7. april. 

Oplys ved tilmelding hvilket emne du/I gerne vil diskutere efter oplæggene.  

… 

Vi håber, I som bestyrelser fortsat vil arbejde for sagen – dvs.: 

• Tage emnet ‘Giv naturen plads på din sommerhusgrund’ op på sommerens generalforsamlinger, hvor I 

også gerne må opfordre medlemmerne til at tilslutte sig ‘Slip haven fri’ – kampagnen – se 

www.sliphavenfri.dk  

 

• I er velkomne til at bruge vores præsentationer fra sidste forårs web-møde. De findes her: 

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

 

• I må også meget gerne uddele folderen ’Giv naturen plads på din sommerhusgrund’ på foreningens 

generalforsamling. Den kan hentes på turistkontoret i Nykøbing S. Skriv til Helle Nordgaard 

(helle@geoparkodsherred.dk) for nærmere aftale. Hvis I hellere vil linke til den, findes den her: 

https://geoparkodsherred.dk/blog/2021/06/04/giv-naturen-plads-paa-din-sommerhusgrund/  

 

• Nedsæt gerne et udvalg, som kan hjælpe dem der gerne vil have mere natur på grunden – og som kan 

arbejde på at finde de oprindelige naturtyper for jeres udstykning. Gruppen kan eventuelt finde mere 

viden om natur og naturpleje på sommerhusgrundene her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-

odsherred/sommerhusgrunde-er-ogsaa-natur/  
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Vi har haft kontakt til flere have/plantecentre som har lovet at sørge for rigeligt med naturligt 

hjemmehørende buske og træer til dem der ikke kan vente. Listen over anbefalede buske og træer findes 

her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/naturtips-til-din-sommerhusgrund/  

Det vil også i den kommende sæson blive muligt at ’bestille’ besøg fra ‘naturagenterne’ – se 

https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/faa-besoeg-af-naturagenterne/  

 

Glædeligt forår 

Med venlig hilsen 

Sommerhusgruppen 
 
v.  
Helene Regnell Henrik Grüttner & Jørgen Stoltz  Brian Jensen 
  Ole Busck  
KSO1  DN Odsherred  Silvadanica  Friluftsrådet 
 
Kontakt eventuelt gruppen via mailen: odsherred@dn.dk  
 

  

 
1 Koordinationsudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred 
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Invitation til sommerhusejer-naturworkshop 
 

På vegne af DN Odsherred, Grønt Råd Odsherred og Odsherred Kommune inviteres hermed til 
workshop for sommerhusejere om naturen i sommerhusområderne.  
Arrangementets målgruppe er repræsentanter for grundejerforeningerne og særligt interesserede 
grundejere, som efterfølgende vil gøre en indsats for at formidle workshoppens resultater. 

 
Tidspunkt:  Lørdag d. 9. april – 14-17 
Sted:   Hotel Højbysø, Højby 

Program: 
14.00 – 14.15 Velkomst ved formand for miljø- og klimaudvalget Claus Starup 
 
14.15 – 15.15 Korte oplæg til eftermiddagens workshops: 

• Motivering af grundejerne – hvorfor mere vild natur på grundene? 
v. Henrik Grüttner, DN Odsherred 

• Find din oprindelige naturtype - hvorfor og hvordan?  
v. Jørgen Stoltz, naturvejleder og landskabsingeniør 

• Metoder til naturpleje - især om Lyngpleje.  
v. Brian Jensen, indehaver af Strandhuse Naturpleje 

• Indretning af naturgrunden - hvordan bliver der plads til både 
natur og mennesker? v. Berit Jakobsen, cand. hort. arch. 

• Fælles initiativer i grundejerforeningerne? v. Tove Stokholm, 
Åvænget grundejerforening 

• Netværk for grundejerforeninger med fællesarealer?  
v. Irene Ludvigsen, Tornerosebugtens grundejerforening 

 
15.15 – 15.30 Pause – med kaffe og brød 
 
15.30 – 16.30 Workshops* 
 
16.30 – 17.00  Opsamling og diskussion i plenum – ordstyrer: Else Andersen 
 
17.00  Tak for deltagelsen! 
 
* NB: I forbindelse med de forskellige workshops, vil vi foreslå, at man i grupperne diskuterer, hvordan det 
valgte tema kan medvirke til at styrke grundejerforeningens profil og identitet. 
 


