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Anbefalinger fra workshop for 
sommerhusgrundejerforeninger om natur  
 

Nedenfor opsamling af anbefalingerne fra plenum efter de fire workshops afholdt d. 9. april 2022 på 

hotel Højbysø. 

 

Der er brug for lettilgængelig information om pleje af en naturgrund – især til alle de nye 

sommerhusejere, som mangler denne viden 
Den manglende viden kan føre til uhensigtsmæssige tiltag som tilførsel af muldjord eller gødning, 

opsætning af hegn mv. idet folk i almindelighed ved mere om villahaver… 

Konkret blev det foreslået at udarbejde et hæfte, der er lidt mere overskueligt og letlæst end Skærby 

Strand-materialet, men på den anden side mere fyldigt end den lille gratis uddelte folder (’Giv naturen 

plads på din sommerhusgrund’ – der er ment som en inspiration, ikke en vejledning). 

Det er vigtigt, at et sådant hæfte bliver fordelt blandt entreprenører, ejendomsmæglere og måske 

kommunens byggesagsafdeling, så det derfra kan tilgå nye sommerhusejere. 

Syv af workshoppens deltagere meldte sig til at hjælpe med udformningen af ny / bedre information. 

Biodiversitetsarbejdsgruppens (BioDAGs) sommerhusudvalg vil snarest tage initiativ til et opstartsmøde. 

Der blev orienteret om Biodiversitetsarbejdsgruppens planer om udarbejdelse af informative videoer og 

henvist til DN Odsherreds web: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/sommerhusgrunde-er-ogsaa-

natur/ - som giver adgang til forskellige former for relevant information. 

 

Der er brug for en platform for udveksling af erfaringer og viden om naturpleje i 

sommerhusområderne 
Deltagerne fra Odsherred kommune orienterede om planerne for at etablere en Facebook-side/-gruppe om 

naturpleje. 

Derudover arbejder BioDAG på at tilvejebringe en kommunikationsplatform, hvor borgere/foreninger kan 

meddele sig til og inspirere hinanden. 

Indtil videre kan mailinglisten anvendt til etablering af denne workshop bruges til at udsende nyttig 

information – for eksempel om muligheden for at besøge en af de tre planteskoler i herredet, som alle har 

lovet at hjemtage de hjemmehørende planter (jf. listen i Skærby Strand-materialet) samt arrangere en dag 

på planteskolen, hvor Jørgen Stoltz vil være til stede og vejlede. 

Enkelte grundejerforeninger har haft held til at få en fra kommunens naturteam til at komme ud og rådgive 

på grundene. Men de har begrænset tid, så alternativt kan man finde midler til at få Jørgen Stoltz ud eller 

bede om besøg af ”Naturagenterne” fra DN-Odsherred (som er gratis), se her: 

https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/faa-besoeg-af-naturagenterne/ . 
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Der er brug for bedre vejledning i bekæmpelse af ’landskabsukrudt’ / invasive arter på 

foreningernes fællesarealer 
Det vil være nyttigt at samle diverse vejledninger i bekæmpelse af landskabsukrudt / invasive arter på en 

fælles platform – gerne på kommunens hjemmeside.  

Der findes dog allerede rigtig god og fyldig information hos Miljøstyrelsen, som der kan henvises til: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/hvad-kan-du-selv-goere-invasive-arter/ . Men måske skal 

kommunens hjemmeside udbygges lidt. 

Der er også brug for at udpege lokale rådgivere og entreprenører med særlige kompetencer inden for dette 

felt. 

Der er også brug for at fortælle, hvor der kan søges tilskud fra fonde o.l. 

Også på dette felt er der behov for en platform for udveksling af erfaringer. 

 

Der er brug for en form for regulering af folks adfærd – f.eks. i form af temalokalplaner e.l.  
Mange af de steder, hvor der findes hensigtsmæssige lokalplaner, foreningsvedtægter eller tinglyste 

servitutter, kan de medvirke til at fastholde det naturlige præg i et område, men der findes også eksempler 

på servitutter som er udformet med naturstridige hensyn, f.eks. krav om hyppig slåning af græsset eller 

begrænset højde på bevoksningen. Se eksempel fra Gelstrup strand her: 

 

 

Flere foreninger talte om deres succes med at få gjort fælles værdier til en slags slogan, for eksempel: ”Vi 

skaffer lyset tilbage” på Ordrup næs, som har ført til hensigtsmæssig beskæring og fældning af træer, der 

var blevet for store. 

Det blev anbefalet fra workshoppen, at kommunen igangsætter diskussioner med sammenslutningerne af 

sommerhusgrundejerforeninger om udformning af temalokalplaner gældende for større områder der kan 

fastholde de naturtyper som findes i de forskellige områder. 

 

 

Henrik Grüttner og Ole Busck, 17-04-2022 
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