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Beretning vedr. DN Odsherreds aktiviteter i 2020 
Hermed en oversigt over DN Odsherreds aktiviteter i perioden nov. 2019 til og med september 2020. 

 
 
 
 
Fredninger: 
• Den udvidede fredning af ’Klint bakker og Fladvandet’ blev stadfæstet af 

Overfredningsnævnet 19. dec. 2019. Sidan har vi presset på over for kommunen 

for at få udarbejdet plejeplan og etableret de i fredningen beskrevne stier. Dette 

skal ske inden for de første to år. 

• DN initierede i 2020 fredningssag på Skamlebæksletten og kommunen valgte at 

gå ind i sagen og udvide den med en revision af den eksisterende fredning af 

Veddinge bakker. Nu forestår så det store arbejde med at udarbejde selve 

forslaget til fredning og få det godkendt af Fredningsnævnet.  

Fredningsnævnssager – altså tilladelser og dispensationer inden for 
eksisterende fredninger: 
• Vi har forholdt os til mange forskellige sager i forbindelse med byggesager o.l. (ca. 

50) – og deltaget i adskillige besigtigelser (ca. 10). Mest på Ordrup Næs og i Klint, 

samt en sag om Vig Kirke, hvor skov ønskedes fældet.  

• Det er vores indtryk at vores kommentarer i mange tilfælde bliver taget alvorligt 

af Fredningsnævnet. 

Klager og opfølgning på klager: 
• Klagede over Kystdirektoratets afgørelse vedr. udvidelse af antallet af pladser på 

Rørvig Strand Camping. Sagen endnu ikke afgjort. 

Høringssvar, kommentarer o.l. til kommunen: 
• Udarbejdede et detaljeret høringssvar vedr. lokalplan Getsøvej, men ingen af 

vores kommentarer er dog indarbejdet i den godkendte lokalplan. 

• Sammen med en række beboere i Højby har vi rejst ønske om at kommunen 

reviderer en lokalplan fra 2007 og bremser udstykning og bebyggelse af området, 

da der findes en fin bestand af markfirben på området. Efter dansk lovgivning er 

markfirbenet totalfredet. Det må ikke fanges eller ihjelslås. Desuden må 

ødelæggelse eller beskadigelse af dets yngle- og rasteområder ikke finde sted. 

• Udarbejdede kommentarer til ’forhøring’ vedr. Lundbeck (Lokalplansforslag samt 

tillæg til kommuneplan. 

• Vi har foreslået kommunen og forsyningen at gennemføre en lovet 

informationskampagne omkring septiktanke og sivedræn i fritidshusområderne, 

idet vi opfatter, at de ofte er i en dårlig forfatning, hvilket give uønskede 

belastninger på sundhed og miljø. Kommunen har selv beskrevet behovet i 

Spildevandsplanen, men vi ved ikke, hvad der sker. 

Andre sager: 
• Vi følger løbende situationen omkring dæk- og plastik-pyrolyse-anlæggene ved 

Egebjerg og understøtter Egebjerg Bylaugs arbejde med at udtrykke bekymring 

for borgernes sikkerhed.  

• Vi følger løbende kommunens og forsyningens ideer om at etablere fælles 

spildevandsrensning i Fårevejle. Har nedsat en arbejdsgruppe vedr. spildevand 

for at blive bedre klædt på til denne type sager, desuden prøver vi på at få et 

regionalt kursus i spildevand stablet på benene. 

Repræsentation i udvalg og fora: 
• DNO har fået plads i kommunens nye Udvalg for Grøn Omstilling. 
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• DNO har forsat plads i Grønt Råd med tre deltagere, da to bestyrelsesmedlemmer 

deltager som ’ildsjæle’. Her har vi i årets løb især forsøgt at få kommunen til 

seriøst at arbejde på en naturpolitik via oplægget ’Giv naturen plads’. 

Arrangementer: 
• Flere planlagte arrangementer aflyst pga. Corona (Skovens dag, Botanik-turen og 

Nattergaleturen). Vi har dog gennemført et par stykker: 

• Strandarrangement for familier i juli på Skærby strand druknede lidt i regnvejr. 

• Naturens dag arrangement ved Klint var en succes med 30-40 deltagere som 

besøgte vores tre poster i landskabet. 

• Dragedag planlagt til d. 17. oktober på Vejrhøj.  

Formidling og kommunikation: 
• En del materiale lagt på vores web og et par nyhedsbreve udsendt til ca. 700 

modtagere. 

• Forsøgte at tilbyde en svarservice på Facebook, men har ikke fået nogen 

spørgsmål… 

• Afdelingsfolder udarbejdet i 2019 og genoptrykt i 2020. 

• Fik en række artikler i Nordvestnyt og tre artikler i Ugeavisen Odsherred. 

• Arbejder på at få lavet en oversigt over fredningerne i kommunen, men må indtil 

videre henvise til www.fredninger.dk  

Projekter: 
• Søgte i 2019 om nyt Grønt Guld projekt om naturen i sommerhusområderne – 

hvor der skal uddannes et antal ’naturagenter’. Vi nåede at starte på projektet i 

2019 og i 2020 er yderligere syv agenter trænet af Jørgen Stoltz.  

• DN har udnævnt en Sommerfugleambassadør i kommunen. Han har foreløbig 

truffet aftale med Odsherred Forsyning, som vil omlægge et antal arealer til mere 

insekt og sommerfuglevenlig natur. Andre virksomheder i Odsherred vil blive 

kontaktet. 

I forhold til DN centralt: 
• Vi har udarbejdet oplæg til et indsatsområde i Aktivitetsplan 2021, hvor vi 

sammen med flere andre lokalafdelinger foreslår gennemført en informations- og 

motivationskampagne for mere vild natur på fritidshusgrundene.  

• Vi har udarbejdet forslag til mulige projekter i forbindelse med DNs initiativ; 

’Naturlig Grøn Genstart’. Projektforslagene omfatter: 

o Etablering af nationalpark langs Isefjorden med sammenhængende 

skovlandskab,  

o Reetablering af Klint sø,  

o Reetablering af vandhuller på Egebjerghalvøen,  

o Etablering af vådområder i Trundholm mose og  

o Vådgøring af større dele af Sidinge fjord og Lammefjorden.  

Flere af disse forslag er indarbejdet i DNs omlæg til regeringen, men der er p.t. 

ikke afsat midler til at realisere forslagene. 

Bestyrelsen: 
Bestyrelsen har i perioden bestået af: 

• Nora Tams (formand) 

• Henrik Grüttner (næstformand) 

• Jytte Sørensen (næstformand) 

• Birgitte Lau 

• Bente Ilsøe 

• Ejnert Sørensen 

• Gunni Ærtebjerg 

• Hanne Aarslev 

• Ivan Normann Andersen 

• Ole Busck 

• Dorthe Knudsen (suppleant) 

• Peter Køster (suppleant) 

Kontakt 
Du er altid velkommen til at kontakte os om stor og småt – skriv til odsherred@dn.dk 

og husk at oplyse mail og telefonnummer, så vi kan svare.  

Skriv også gerne på vores Facebookside: facebook.com/dnodsherred.  

Venlig hilsen 

DN Odsherred 21-09-2020 

http://www.fredninger.dk/
mailto:odsherred@dn.dk

