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Beretning vedr. DN Odsherreds aktiviteter i 2021-22 
Hermed en oversigt over DN Odsherreds aktiviteter fra efteråret 2021 til oktober 2022. 

 
Fredninger: 
• Den udvidede fredning af ’Klintebjerg 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. Det 

ser nu endelig ud til at kommunen vil rykke på disse ting. 

• Byrådet i Odsherred og Danmarks Naturfredningsforening fremsatte juni 2021 et 

forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæk i Odsherred kommune til 

Fredningsrådet for Vestsjælland. Der blev dermed rejst fredningssag for et 470 

hektar stort sammenhængende område i den sydvestlige del af kommunen. 

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.  

I foråret 2022 besluttede det nye byråd at trække sig som medrejser af 

fredningssagen. Dette får dog ikke anden konsekvens end at kommunen dermed 

har sat sig uden for indflydelse på fredningens udformning, idet Fredningsnævnet 

og DN arbejder videre på sagen. 

Der har været afholdt en del møder og besigtigelser om fredningen og specielt 

sti-forløbet i området, som mange af lodsejerne har haft kommentarer til. 

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 mange forskellige byggesager o.l. og deltaget i et antal 

besigtigelser. Mest på Ordrup Næs og i Klint fredningen. 

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

af Fredningsnævnet. 

Klager og opfølgning på klager: 
• Vi udarbejdede i foråret 2021 en klage over lokalplan der skulle tillade opførelsen 

af et bilmuseum på Skovvej nær Stokkebjerg skov. Vi mener, at den høje 

bygning, der er planer om, vil forstyrre oplevelsen af landskabet i det kystnære 

område. Planklagenævnet gav os medhold i klagen og lokalplanen er nu aflyst 

fordi ejeren trak ansøgningen tilbage.  

• Vi har klaget over en tilladelse til kystbeskyttelse ved Ebbeløkke. Vi er især 

bekymrede for at den tilladte ’punkt-sikring’ vil give afledte skader på kysterne 

omkring anlægget. 

• Vi har klaget til Naturklagenævnet over Fredningsnævnets dispensation til at 

bebygge et fredet areal ved Klintebakken ved Fårevejle. Arealet er landzone og 

Fredningsnævnet har tidligere afvist sommerhusbyggeri på stedet. 

Høringssvar, kommentarer o.l. til kommunen: 
• Andels vindmølleprojekt ved Klint gav anledning til en del diskussioner i 

bestyrelsen, som i sidste ende førte til at Nora Tams trak sig fra bestyrelsen. 

Resten af bestyrelsen var enige om at sende et åbent brev til byrådet, hvor vi 

anførte, at vi principielt er tilhængere af havvindmøller, men at vi i forhold til 

projektet ved Klint mener, at der er for mange, for store og for tæt på kysten. Vi 

påpegede yderligere at Andel søgte i.f.t. ‘åben-dør-programmet’ sidste dag efter 

gammel lovgivning og at dette derfor var kommunens sidste reelle mulighed for 

at gøre indsigelse. Brevet med kommentarer kan læses her: 

https://odsherred.dn.dk/nyheder/nyheder-og-debat/kommentarer-til-andels-

ansoegning-om-vindmoellepark-ved-klint-aug-2022/  

Kommunen valgte som bekendt at acceptere gennemførelse af en 

forundersøgelse, men ønsker diskussion med Andel om netop møllernes 

størrelse.  

DN har siden igangsat intern diskussion/afklaring om placering af vindmøller. 

https://odsherred.dn.dk/vi-arbejder-med/fredningssager/skamlebaeksletten-og-veddinge-bakker/
https://odsherred.dn.dk/vi-arbejder-med/fredningssager/skamlebaeksletten-og-veddinge-bakker/
https://odsherred.dn.dk/nyheder/nyheder-og-debat/kommentarer-til-andels-ansoegning-om-vindmoellepark-ved-klint-aug-2022/
https://odsherred.dn.dk/nyheder/nyheder-og-debat/kommentarer-til-andels-ansoegning-om-vindmoellepark-ved-klint-aug-2022/


2 
 

• Sammen med en række beboere rejste vi i 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 stillede kommunen udstykningen i bero, og fik 

gennemført en undersøgelse der påviste masser af markfirben. Kommunen har 

nu krævet at ejeren gennemfører etablering af et erstatningsareal og flytning af 

firbenene. 

• Vi indsendte i vinters kommentarer til Kommunens Klimaplan, bl.a. med ønske 

om at der nedsættes et klimaråd i kommunen, dels via Borgernet, dels som et 

egentligt høringssvar. Se mere på vores hjemmeside. 

Vi har desuden via vores deltagelse i Udvalget for grøn omstilling samt i Grønt 

Råd haft mulighed for at sende ændringsforslag. 

Generelt synes vi Klimaplanen ser fornuftig ud. Den betyder, at vi er en del af det 

nationale projekt DK2020, hvor det er et krav at planen lever op til målene i 

Parisaftalen fra COP21. Byrådet har afsat 3 mio. kr. til gennemførelse af planen. 

Det ærgrer os dog lidt, at politikerne skar ned på antallet af ha lavtliggende 

landbrugsjord, der med fordel kunne vådgøres til fordel for både klima og 

vandmiljø. 

• Vi har også indsendt en række kommentarer til kommunens Ressource- og 

affaldsplan, selv om vi grundlæggende syntes, den var ret fornuftig. 

Andre sager: 
• Vi har indsendt høringssvar til Miljøstyrelsen i forhold til oplæg til Natura 2000 

planer for Sejerøbugten og området mellem Rørvig og Hundested. Den sidste i 

samarbejde med DN Halsnæs. Begge steder er et af problemerne de mange 

windsurfere som forstyrrer fuglene. 

• Der blev sidste efterår afholdt møde med Forsyningen om det nye 

slampyrolyseanlæg ved Fårevejle, som skal behandle slam fra alle 

rensningsanlæg i Odsherred. Vi havde mange spørgsmål, ikke mindst om 

tungmetaller og fik gode, grundige svar, som afmonterede de fleste af vores 

bekymringer. Det virker som om, at der er godt styr på det! 

• I forbindelse med kommunalvalget i november 2021 udsendte vi et spørgeskema 

om miljø- og naturspørgsmål til alle de opstillede kandidater. De fleste svarede, 

enten individuelt eller som parti, og overvejende positivt på spørgsmålene. 

Svarene blev offentliggjort på vores hjemmeside. Ideen var derudover at få SN-

lokalaviserne til at gengive svarene, men desværre løb aviserne fra denne aftale. 

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

vi bl.a. har bidraget til arbejdet med kommunens Naturpolitik.  

• DNO har også fortsat plads i Grønt Råd Odsherred (GRO).  

• 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. Gruppen er blevet bedt om at komme med forslag til 

udmøntning af kommunens Naturpolitik. 

• Kommunens folk er så tilfredse med arbejdet og resultaterne i BioDAG, at de – 

også i regi af Udvalget for grøn omstilling – har nedsat tre yderligere 

arbejdsgrupper: om energi, lokale fødevarer og bæredygtig adfærd. Enkelte 

politikere deltager i arbejdsgrupperne. DNO er repræsenteret i to af grupperne, 

som er åbne for særligt interesserede. 

• Vi har også en repræsentant i Grundvandsrådet. 

• Efter sidste årsmøde med fokus på Isefjorden tog vi initiativ til etablering af et 

DN-netværk omkring Roskilde fjord og Isefjorden. Foreløbigt har vi holdt en 

række net-møder, men mødes d. 26. oktober i Roskilde. Vi arbejder mod 

etablering af et formelt samarbejde mellem kommunerne omkring de to fjorde. 

• Vi samarbejder med foreningen Ren Nekselø Bugt omkring kvælstofforureningen 

fra Lammefjorden og sikring af badevandskvalitet i Nekselø- og Sejerøbugten 

Arrangementer: 
• D. 9. april afholdt vi sammen med kommunen en workshop for 

sommerhusgrundejerforeninger med ca. 80 deltagere for at bestyrke indsatsen 

for at motivere sommerhusfolket til at bevare naturen på deres grunde.  

• I september afholdt vi en velbesøgt Naturfestival i forbindelse med Odsherred 

folkemøde med tre temaer: Kyst og hav, Naturen i Odsherred og Landbrug. 
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Derudover var der inviteret adskillige interesseorganisationer og lokale aktører 

som stillede op med boder. 

• D. 16. oktober blev der afholdt en dragedag på Vejrhøj. Desværre var vejret 

noget voldsomt… 

Formidling og kommunikation: 
• Vi arbejder løbende på at forbedre vores hjemmeside – www.dn.dk/odsherred – 

og vores Facebook-side: www.facebook.com/dnodsherred  

• Afdelingsfolder blev 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 

• Som en udløber af arbejdet i BioDAG oprettede kommunen FB-gruppen ”1000 

vilde sommerhusgrunde i Odsherred”.  

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 blev der igangsat naturpleje sidste år. Skamlebæk Naturlaug bidrager 

til naturplejen med forskellige aktiviteter. 

• 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 har gennemført 

oprensning af syv vandhuller. 

• Vi er stadig også 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 ca. 40 grunde og holdt foredrag på tre 

generalforsamlinger. Vi efterlyser fortsat frivillige, der vil være aktive. Er der 

interesse, gennemfører vi et nyt lille praktisk kursusforløb ved Jørgen Stoltz.   

• 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) – trak sig fra bestyrelsen i august! 

• Henrik Grüttner (næstformand) 

• Jytte Sørensen (næstformand) 

• Bente Ilsøe 

• Ejnert Sørensen 

• Gunni Ærtebjerg 

• Ivan Normann Andersen 

• Jørgen Boldt 

• Ole Busck 

• Birgitte Lau (suppleant) 

• Dorthe Knudsen (suppleant) 

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

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

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

DN Odsherred 18-10-2022 
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