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Kom med dine forslag til 
mere natur i Odsherred

Del dine observationer, glæder og ærgrelser, kom med dine gode idéer og 
forslag og fortæl meget gerne, hvad du og dine naboer gør for at hjælpe og 
pleje naturen der, hvor du bor.

Et af Odsherreds helt store kendetegn og attraktioner og det, som de fleste især fremhæver og 
sætter så stor pris på er: naturen. 

Variationen, skønheden og udbredelsen af natur er et af de unikke kendetegn for Odsherred. 
Kommunen rummer stor variation i naturtyper - fra forskellige typer strande og kyster til de 
istidsformede bakker og landskaber, åløb, søer, skove, engarealer og flere andre 
landskabstyper. 

Naturtyper er under pres
Men selvom vi alle holder af naturen og værner om den, er den alligevel flere steder under 
pres, viser den Naturkvalitetsplan, Odsherred Kommune udarbejdede for et par år siden. 

Den viser, at forskelligheden – biodiversiteten – ligefrem er i tilbagegang flere steder. Men det 
kan du være med til at lave om på. 

En arbejdsgruppe bestående af frivillige og nedsat på foranledning af Grønt Råd vil nu arbejde 
for at samle og formidle viden, aktiviteter og forslag angående biodiversitet og natur i 
Odsherred. 

”Giv naturen mere plads”
Gruppen har under overskriften ”Giv naturen mere plads” lagt sit oplæg på Borgernet Odsherred 
og opfordrer her alle til at komme med gode ideer og forslag til, hvordan vi sammen kan få 
skabt mere natur i Odsherred.

Gruppen har ikke kommunal myndighed, men formidler til både Grønt Råd, Udvalget for Grøn 
Omstilling og Bæredygtig udvikling samt til Naturteamet i Center for Miljø og Teknik.

Katalog med indsatsområder
Arbejdsgruppen har udarbejdet et katalog over mulige indsatsområder og virkemidler, og det 
omfatter både de bebyggede arealer, de dyrkede arealer og arealer med natur og dækker på 
den måde hele kommunen. 

Blandt andet vil der være mange muligheder for at skabe mere biodiversitet gennem 
grundejernes pleje af de cirka 20 procent af kommunens areal, der er dækket af 26.000 
sommerhus- og fritidshusgrunde. Flere af grundene ligger på nogle af de naturtyper, som er 
særligt under pres, nemlig heder, strandoverdrev og enge



DN Odsherred har med projektet ’naturagenter’ igangsat uddannelse af et hold naturagenter 
der forhåbentlig kan medvirke til at motivere grundejerne for at give plads til mere vild natur 
på deres grunde.

Giv slip og giv plads
Men også haver i parcelhus- og villakvarter rummer et betydeligt potentiale for mere 
biodiversitet, ofte blot ved at lade stå til og lade naturen få plads, så kan haver og 
industriarealer blive værdifulde nicher for eksempelvis græshopper, som i dag er voldsomt 
pressede, da de ikke kan leve på klippede plæner.

Arbejdsgruppen har i sit inspirationskatalog udarbejdet en foreløbig liste over 
biodiversitetstiltag, og den omfatter blandt andet indsatser for flere bier, oplevelsesstier i 
landbrugslandet, sommerfuglepartner, naturagenter til  fritidshuse mv.

Læs meget mere om planerne og kom med dine bidrag på https://borgernet.odsherred.dk/da-
DK/ hvor du nemt kan registrere dig og deltage i debatten.
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