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Beretning vedr. DN Odsherreds aktiviteter i 2021 
Hermed en oversigt over DN Odsherreds aktiviteter i fra starten af 2021 til oktober 2021. 

 
 
 
 
Fredninger: 
• Den udvidede fredning af ’Klintebjerg og Fladvandet’ blev – som tidligere 

beskrevet – 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, så kommunen 

er ved at have travlt.  

• Byrådet i Odsherred og Danmarks Naturfredningsforening har i juni 2021 fremsat 
et forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæk i Odsherred kommune 
til Fredningsrådet for Vestsjælland. Der er således nu rejst fredningssag for et 470 
hektar stort område i Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i den sydvestlige del 
af Odsherred kommune. 
Formålet er at bevare det storslåede og markante bakkedrag, Veddinge Bakker, 
som er en del af Vejrhøjbuen, samt at beskytte og udvikle naturen i både 
bakkerne og på Skamlebæksletten, som tidligere rummede Skamlebæk 
Radiostation. 
Læs mere om fredningen på vores web: https://odsherred.dn.dk/vi-arbejder-
med/fredningssager/skamlebaeksletten-og-veddinge-bakker/ 

 

Fredningsnævnssager – altså tilladelser og dispensationer inden for 
eksisterende fredninger: 
• Vi har forholdt os til 66 forskellige sager i forbindelse med byggesager o.l. – og 

deltaget i 20 besigtigelser. 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: 
• Vi udarbejdede i foråret klage over lokalplan der skal tillade opførelsen af et 

bilmuseum nær Stokkebjerg skov. Vi mener, at de høje bygninger, der er planer 

om, vil forstyrre oplevelsen af landskabet i det kystnære område. 

Planklagenævnet gav os medhold i klagen, men kommunen arbejder 

tilsyneladende på andre måder at tillade projektet på.  

Høringssvar, kommentarer o.l. til kommunen: 
• Sammen med en række beboere rejste vi 2020 et ønske om at kommunen 

reviderer en lokalplan i Højby 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 slås ihjel. 

Desuden må ødelæggelse eller beskadigelse af dets yngle- og rasteområder ikke 

finde sted.  

På baggrund af vores klage har kommunen stillet udstykningen i bero, og vi har 

hørt, at der er fundet masser af markfirben. Så vi regner med at kommunen 

ændrer planer for området. 

• 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. Vi forstår, at dette arbejde nu er igangsat, og at 

kommunen også vil arbejde mod årlige tømninger af septiktankene.  

• Dette er bl.a. foranlediget af et antal situationer med badeforbud i Sejerøbugten 

og Nekselø bugt hen over sommeren, som kommunen mener skyldes dårlige 

spildevandsanlæg hos sommerhusejerne. Vi har haft god dialog med kommunen 
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om problemerne med badevandskvaliteten og spildevandsrensning i det hele 

taget.  

• Men vi arbejder sammen med ’Ren Nekselø bugt’ foreningen (RNB) videre på at 

sikre os mod, at der løber dels overløb fra spildevandsanlæg og dels kvælstof fra 

oppumpning af drænvand i Lammefjorden ud igennem Hørve-Dragskanalen. Vi vil 

også i samarbejde med RNB forholde os aktivt til planerne om et fælles 

spildevandsprojekt med Holbæk kommune. 

• Kommuneplanen. Vi indsendte et fyldigt høringssvar til Planstrategien i foråret – 

som dog ikke synes at være blevet læst særlig grundigt af kommunens 

planafdeling, men vi følger op med endnu et fyldigt høringssvar til selve udkastet 

til ny kommuneplan, der er i høring frem til d. 9. november.  

Andre sager: 
• Vi har løbende fulgt situationen omkring dæk- og plastik-pyrolyse-anlæggene 

ved Egebjerg og understøttet Egebjerg Bylaugs arbejde med at udtrykke 

bekymring for borgernes sikkerhed bl.a. overfor miljøministeren. Vi bidrog til 

debatten med embedsmænd og politikere under stormødet i Egebjerg d. 10. 

oktober efter eksplosionsbranden to dage forinden. Sammen med bylauget 

sender vi et høringssvar til den nye kommuneplan for at få fjernet udlægningen af 

erhvervsområde i miljøklasse 4-5 syd for byen, og vi vil gennem DN centralt 

arbejde på at få oprettet et såkaldtsærskilt ”listepunkt” for pyrolyseanlæg for 

affald i ’Godkendelsesbekendgørelsen’, På mødet lovede flere af de 

tilstedeværende byrådspolitikere at arbejde for en standsning af anlægget samt 

en grundig undersøgelse af brandårsagen mhp. at stille yderligere krav til 

anlægget – som muligvis er på vej til at blive etableret i Fårevejle. Det vil vi følge 

op på både ift. administrationen og de politiske udvalg  

• Vi har haft kontakt med kommunen og forsyningen om etablering af et anlæg for 

pyrolyse af slam fra hele kommunen på Fårevejle renseanlæg – som beskrevet i 

et tillæg til Spildevandsplanen. Vi er fortsat bekymrede for den ekstra belastning 

af renseanlægget, som vil ske på grund af det nye anlæg. Vi har derfor brugt tid 

på spildevandstilladelsen og miljøgodkendelsen, dog uden af påklage 

godkendelserne, da vi opfatter, at kommunen har være meget påpasselig og 

restriktiv i disse tilladelser. Nu må vi så se om det nye anlæg kan overholde 

kravene. 

• Vi har sammen med naboerne udarbejdet høringssvar til en tilladelse til 

kystbeskyttelse ved Ebbeløkke. Vi er især bekymrede for at den tilladte ’punkt-

sikring’ vil give afledte skader på kysterne omkring anlægget. 

Repræsentation i udvalg og fora: 
• DNO har fortsat plads i kommunens §17 stk. 4 - udvalg for Grøn Omstilling, hvor 

vi bl.a. har fremlagt et katalog over mulige indsatsområder for biodiversiteten 

samt forslag til Naturpolitik og forslag om at øge bidraget til naturområdet under 

udvalget for miljø og klima. Alle forslag er blevet godt modtaget af kommunen.  

• DNO har forsat plads i Grønt Råd Odsherred (GRO) 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’. Kommunen er nu gået i gang med at udarbejde denne politik, som skal 

være færdig inden udgangen af dette år. 

• I GRO har vi også stillet forslag om at invitere fagfolk til at forklare GRO og Miljø- 

og Klimaudvalget om multifunktionel jordfordeling, som et spændende redskab i 

arealforvaltningen, hvilket blev vedtaget og gennemført. 

• Vi har også pladser i den Biodiversitetsarbejdsgruppe (BioDAG), som er nedsat 

for at bidrage til arbejdet med natur og biodiversitet i de to udvalg, herunder som 

formand og næstformand.  

Arrangementer: 
• Odsherred folkemøde. Vi samarbejdede med kommunens klimateam om et 

velbesøgt arrangement omkring natur og klima i Vejrhøj-teltet. 

• Naturens uge arrangementerne havde meget blandet besøgstal: 

• Arrangementer på Skamlebæksletten – med fokus på fredningen og mulighed for 

at se natsværmere – blev besøgt af ca. 30 deltager. 

• Skovturen ved Ulkerup skov med skovløber Jens Peter Simonsen havde kun 

ganske få deltagere, men blev gennemført alligevel og blev en god oplevelse. 

• Fugleturen ved Sanddobberne med Peter Løn var også sparsomt besøgt, men gav 

deltagerne en smuk og spændende oplevelse. 

• Vi deltog også i ’Veje-til-vildnis-naturfestivallen d. 18. sept. sammen med 

Geopark Odsherred, hvor vi kiggede på små dyr. Her havde vi nok 20-30 børn og 

voksne forbi. 
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Formidling og kommunikation: 
• Vi arbejder stadig på at forbedre vores web – www.dn.dk/odsherred  

• Afdelingsfolder udarbejdet i 2019 og genoptrykt i 2020. 

• Vi har fået en række artikler i Nordvestnyt og Ugeavisen Odsherred. 

• Vi arbejder også stadig på at få lavet en oversigt over fredningerne i kommunen, 

men må indtil videre henvise til www.fredninger.dk  

Projekter: 
• DN Odsherred var med i to ansøgninger til Den Danske Naturfond om tilskud til 

’Lokale indsatser for natur og biodiversitet’ – og vi er glade for at kunne fortælle 

at de begge blev bevilget! 

• Den ene – hvor DNO er projektejer – handler om at etablere naturpleje på 

Skamlebækssletten, som er ved at gro til i Gyvel, til stor skade for de sjældne 

insekter og planter på stedet. Situationen er desværre sådan, at naturplejen på 

sletten først kan lægges i faste rammer, når fredningen er en realitet, og der 

trænges meget til rydning af gyvel og pleje af lyngen nu. Men takket være 

bevillingen kan der altså igangsættes naturpleje allerede nu. 

• Den anden ansøgning handler om at genetablere naturen i et antal vandhuller 

ved Unnerød. Her ligger 30-40 vandhuller – mange af dem såkaldte 

’dødisvandhuller’, skabt af efterladte isbjerge, da isen trak sig tilbage for ca. 

11.000 år siden. Det er Egebjerg og Omegns Bylaug der er projektejer, men DNO 

hjælper til med at gennemføre projektet, hvor vi foreløbig går i gang med 8-9 

vandhuller hen over vinteren. 

• Vi er stadig aktive med projektet ’naturagenter’, hvor vi besøger 

sommerhusejere og hjælper med at fastholde eller skabe vild natur på grundene. 

Vi har hen over sommeren besøgt … grunde og holdt foredrag på to 

generalforsamlinger.  

• DN har udnævnt en Sommerfugleambassadør i kommunen. Foreløbig har 

Odsherred Forsyning, Orbesen Teknik og Hempel Glasmuseum meldt sig som 

sommerfuglepartnere. Det betyder, at de vil omlægge en del af deres arealer til 

mere insekt og sommerfuglevenlig natur. Andre virksomheder i Odsherred vil 

blive kontaktet. Skriv meget gerne til os, hvis du har interesse i at blive 

sommerfuglepartner eller kender nogen, som kunne have interesse i det. 

 

Flere oplysninger på hjemmesiden 
For nogle af de nævnte emner kan du finde yderligere oplysninger på vores 

hjemmeside: www.dn.dk/odsherred  

Bestyrelsen: 
Bestyrelsen har i perioden bestået af: 

• Nora Tams (formand) 

• Henrik Grüttner (næstformand) 

• Jytte Sørensen (næstformand) 

• Bente Ilsøe 

• Ejnert Sørensen 

• Gunni Ærtebjerg 

• Ivan Normann Andersen 

• Ole Busck 

• Robert Fortuna 

• Birgitte Lau (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 11-10-2021 
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