
Efter årets repræsentantskabsmøde var slut kl. ca. 21 holdt tidligere skovfoged i 
Odsherred Jørgen Stoltz et foredrag om naturpleje. Foredraget var understøttet af et 
slideshow og gav mange interessante oplysninger/ideer til hvorledes vi bedst bevarer 
den smukke natur. 
 
Her følger et mindre referat af foredraget. 
 
Jørgen Stoltz kom ind på : Naturgrundlag - Trusler / ændringer / muligheder - Aktive 
grundejerforeninger – Naturvandringer - Offentlighedens medspil. 
 
Geologisk set er Odsherred baseret på et varieret naturgrundlag. Man finder f.eks. 
områder med hævet havbund og morænebakker. 
Ved at klikke ind på Kort & Matrikelstyrelsens webside www.kms.dk - Danmark før 
og nu – kan man få et oversigtskort over egen adresse, naturbeskyttede områder 
og/eller fredede områder. 
Han nævnte, at kommunen er meget opmærksom på områdets natur, og sætter pris på 
aktive grundejerforeninger. 
Man kan i hver grundejerforening finde mange former for ”natur”. Man kan finde 
spredte naturgrunde – spredte naturområder – ”villagrunde” – store nye huse – huse 
der nærmest er villaer til helårsbeboelse. 
Steder hvor man nærmest ser mangel på ydmyghed i forhold til natur – landskab –
naboer. 
En grundejerforening har f.eks. udarbejdet en A4 side med 10 gode råd omkring 
naturen, en anden har udarbejdet en mindre folder der beskriver naturen i deres 
område – som man gerne ønsker at bevare. 
Man kan opdele et området status i 
Naturgrund med naturpræg – den kræver høj vinteraktivitet / lav sommeraktivitet 
”kolonihave” med nyttepræg – den kræver lav vinteraktivitet / høj sommeraktivitet 
”Villahaver” med villapræg – den kræver aktivitet året rundt 
Nogle steder har man – f.eks. i forbindelse med områdets udstykning til 
sommerhusgrunde – bundet området op på nogle servitutter så som – skovpræg – ikke 
skovpræg – lundepræg.  
Har grundejerforeningerne særlige ønsker til et områdes helhedsudseende, kan det 
måske være en ide at nedfælde det i eks. ” 10 gode råd” – i en folder til nye 
medlemmer – lokalplan for området. 
 
Hvad kan grundejerne/-foreningerne gøre 
Man kan holde foredrag om områdets naturværdier. 
Man kan holde foredrag om landskabelige forhold. 
Man kan arrangere naturvandringer i eget område. 
Man kan arrangere naturvandringer om fugle, svampe o.lign. 
Man kan arrangere årlige naturplejedage. 
Man kan gå sammen om at udarbejde en folder om området. 
Man kan sikre gode overordnede regler for områder. 
Man kan lave en bog om lokaliteterne. (her henviste Stoltz til Skærby Strand) 
Hvis man ikke selv kan arrangere ovenstående, kan man evt. få hjælp af 
udefrakommende der har kendskab til området. 
 
Den enkelte grundejer kan ”lave sin egen planteskole”. På mange grunde pibler det 
frem med selvsåede planter. Brug dem da de er langt mere robuste end hvad man 



måtte købe i planteskolen – det tager selvfølgelig lidt længere tid inden man har en 
plante i samme størrelse som den købte. 
Den enkelte grundejer kan pleje lyngen. Lyngen er en hårdfør plante, der skal slås ca. 
hvert 5 år. Det er ikke en god ide, blot at fjerne græs mellem lyngen for som Stoltz 
udtrykte det ”give lyngen kunstigt åndedræt”. Lyngen skal slås, så kommer den frem 
igen. ( 27. juni afholdes der ”le kursus” i Trundholm mose) 
Den enkelte grundejer kan fjerne ”landskabsukrudt” – det samme kan foreningerne på 
fællesarealer. Med landskabsukrudt tænkes der på Rosa Rogusa (hybenrose) – 
bjørneklo – glansbladet hæg – kæmpe pileurt m.m. 
 
Grundejerne kan gå sammen om, at skabe fælles områder imellem hinanden, og dog 
bevare træer / buske, så man også kan være ugenert på sin grund. 
 
Det offentliges medspil.  
Kommunen afholder årlige møder med grundejerne hvor gode råd videregives. 
Kommunen kan være behjælpelig med bortkørsel af grenaffald, hvis man har haft en 
større rydning af rosa rogusa / krat på fællesarealer. (Det skal selvfølgelig aftales på 

forhånd) 

Kommunen afholder jævnlig møder med ”Grønt Råd” der er grundejernes organ for 
medindflydelse. 
Kommunen udarbejder IKKE lokalplaner, men er yderst behjælpelige med råd og 
vejledning til udarbejdelsen, så en lokalplan kan sikres gennemført.  
Der er plejepligt på fortidsminder og fredede arealer. 
 
Hvorfor forlange at det offentlige skal være med? Det skal man for at sikre landets – 
på mange steder – unikke mangfoldighed. (I ”vores” område kan man f.eks. tænke på 

Korevlerne) 

Stoltz henviste her til Bekendtgørelsen om ”Biologisk mangfoldighed” fra 1995 
 
Alt i alt var det et inspirerende foredrag, og SAGT kan anbefale at man  evt. bestiller 

Stoltz til en naturvandring i ens område. Han bruger 2 –2½ time med max 30 

personer. Pris 2.500 kr. 

Man kan også få ham til at give vejledning om ens egen grund. Her bruger han 1 – 2 

timer til en timepris på 550 kr. pr. time. 

På mødet var fremlagt en bog – ”Naturen i sommerhusområder” der kan man læse 

om mange af de emner Stoltz fortalte om. Den kan fås ved henvendelse på 5993 0216. 

Folderen ”Vig Strandkoloni” kan muligvis stadig hentes på Kommunen. 

 


