
Åbent hus på brandstationen i Asnæs 

 
 

Brandstationen i Asnæs holder åbent hus lørdag den 5. maj fra kl. 9-13. Der serveres 
morgenbrød og kaffe. Kom og få en snak med brandmændene, kør en tur i en 
veteranbrandbil, se Odsherred fra 32 meters højde eller leg i skummet. Alle er velkomne. 

 

Lukkedage i administrationen 

Rådhuset og øvrige administrative enheder i Odsherred Kommune lukker tirsdag den 1. 

maj 2012 og grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2012 klokken 12.00. Dagen efter kr. 
himmelfartsdag - fredag den 18. maj 2012 - holder kommunen lukket hele dagen. 

 

Blå Flag strande rengjort til sæsonen 

Den 23. april 2012 rengjorde en gruppe af frivillige, strande med ”Blå Flag” for affald så 

de skulle være klar til sommersæsonen. Oplever man, at det ikke er tilfældet, så kontakt 
Kommunen på www.odsherred.dk/page4690.aspx giv os et praj 
 

 

Nyt om rute 21 

Onsdag den 11. april 2012 
blev jernbanebroen, 

hvorunder den nye 
motortrafikvej rute 21 skal 

passere, skubbet på plads 
nord for Vig. Foto: 
Vejdirektoratet 

Flaskehals – Mellem Prejlerup og Sneglerup nord for Herrestrup har man længe arbejdet 

på en tunnel som skal føre den nuværende hovedlandevej frem til en ny rundkørsel. 
Dette arbejde samt arbejdet med at anlægge en kæmpe dæmning ved Sneglerup 

Grusgrav vil formodentlig vare indtil motortrafikvejen åbner i efteråret 2013 

Grundskyld 

Den konservative politiker Brian Mikkelsen ønsker der sættes stop for stigning i 
grundværdierne. Han mener kommunerne burde stoppe den nærmest ”automatiske” 

stigning, da det gennem flere år har været normen, at huspriserne falder. Umiddelbart 
ser det dog ikke ud til at han kan få flertal for sit ønske. 

Frikommuneforsøget 

Som tidligere skrevet, fik Odsherred Kommune ikke tilladelse til at gennemføre visse 

dele af oplægget til frikommune. Bl.a. fik man ikke lov til at indføre en ”turistskat” på 
200 kr. fra sommerhusejerne. Dette er borgmester Thomas Adelskov ikke tilfreds med. 
Han får nu hjælp fra Jacob Jensen (V) i et forsøg på at få Margrethe Vestager til at 

ændre holdning. SAGT / og KSO vil gøre vores til, at det ikke lykkes.

http://www.odsherred.dk/lib/file.aspx?fileID=7227
http://www.odsherred.dk/lib/file.aspx?fileID=7227
http://www.odsherred.dk/page597.aspx
http://www.odsherred.dk/page7186.aspx
http://www.odsherred.dk/page4690.aspx


Politiets indsats 

Den forøgede indsats mod indbrud i bl.a. sommerhuse som politiet annoncerede for kort 
tid siden, har allerede båret frugt. Man har optrevlet en tyvebande med 8 yngre 
medlemmer fra Nykøbing, som har erkendt ca. 80 indbrud – heraf ca. 50 i 

sommerhusene.  

Den annoncerede pjece er ved at være på trapperne. SAGT får i løbet af kort tid 
udleveret 1 til samtlige formænd. Den vil blive tilsendt og scannet, så den kan ligge på 

vores hjemmeside.  

Vi håber formændene vil sikre at deres medlemmer får en pjece – evt. som fotokopi.  

Når SAGT ved mere om distributionsmulighederne vender vi tilbage med oplysninger. 
 

 

Ukrudtsbrændere 

 
Når foråret kommer og solen 
varmer dukker ukrudtet også 

op, men læs vejledning om, 
hvordan du bedst håndterer 

ukrudt med en 
ukrudtsbrænder. 
 

I 2011 opstod cirka 200 brande på grund af ukrudtsbrændere. Sikkerhedsstyrelsen og 
Beredskabsstyrelsen sætter derfor fokus på sikker brug af redskabet i en film og en 

temaside på nettet. 
 
Når vejret er godt, kommer havefolket frem – og det gør ukrudtet også.  

 
Sådan lyder det i en ny kampagnefilm, som sætter fokus på sikker brug af 

ukrudtsbrændere. Det sker nemlig desværre ofte, at det ikke kun er ukrudtet, der får en 
tur med brænderen. 

 
Filmen udgør sammen med temasider på Beredskabsstyrelsens og Sikkerhedsstyrelsens 
hjemmesider grundstenene i en samlet kampagne, som gennemføres i år. Fem gode råd 

om sikker brug af ukrudtsbrændere er i fokus.  
Rådene er: 

1. Ukrudt skal koge – siger de kloge. 
2. Fugtig jord er bedst – det er skidt med blæst. 
3. Tag ikke chancen – hold distancen. 

4. Tjek for gløder – der kan vanke bøder 
5. Tjek, at din ukrudtsbrænder er oppe på mærkerne. 

 
Fra 2007 til 2011 rykkede brandvæsenet ud til cirka 1.000 brande, som opstod på grund 
af ukrudtsbrændere. Det reelle tal er formentlig noget højere, fordi folk selv har fået 

slukket branden, inden det er blevet nødvendigt at tilkalde brandvæsenet.  
Sidste år var ukrudtsbrændere skyld i cirka 200 brande.  

 
På skadestuerne behandles omkring 15 personer om året desuden efter skader, som de 
har pådraget sig efter at have anvendt en ukrudtsbrænder forkert.  

 
Læs vejledningen om brug af ukrudtsbrænderen (PDF, 182 KB)

http://www.odsherred.dk/lib/file.aspx?fileID=7196&target=blank


Vandløb. 

På Odsherred Kommunes hjemmeside kan man finde en oversigt over offentlige vandløb. 

Den indeholder følgende navne: 

Dragsholmløbet – Lillesøløbet – Horve-Dragskanalen – Tangmoserenden – 

Skippingerenden – Veddinge Moseløbet – Veddinge Moseløbet – Pindalsrenden – 

Stenmoserenden – Nordkanalen – Gudmindrup Moseløbet – Gærde Å – Fuglebæks Å – 

Afløb fra Overby  - Stenstrup-Lumsåsløbet – Lumsås Møllerende – Møllerenden – 

Kelstrupløbet – Sneglerupløbet – Afløb fra Stenstrup, Storesø/Lillesø  (L-K) (C-A) (F-D) 

(G-E)samt  (H-B)– Sidinge Fjords Sydkanal  og Nordkanal – Vig Enghavegrøft – 

Pajesørenden – Nygårdsmoseløbet – Klintsø Landkanal – Ålerenden og Højby Sørende. 

Odsherred Kommune er under udarbejdelse af en pjece om hvordan man skal registrere 

et vandløb – se udkast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ræveskab i Odsherred 

Nordvestnyt 19. april 2012 skriver: Naturstyrelsen har fundet flere døde ræve med 

ræveskab og advarer imod den smitsomme sygdom i sommerhusområderne. 
 Avisen skriver:  Afpillede ræve, der klør sig voldsomt og til sidst 

fryser ihjel, er en alvorlig sygdomsbebuder, og der er stor grund til 
at passe godt på.  
Især områderne Sejerøbugten og Nykøbing/Rørvig er hårdt 

udsatte.  
Rørvig Jagtforening hjælper med at opsætte rævefælder .  

Vær opmærksom på jeres hunde, da ræveskab smitter hunde, og 
hvis hunden klør sig voldsomt, bør man få den undersøgt. 
 

 
 

Nyt Links:  
Hegnsloven – lov om hegn. SAGT fik en forespørgsel på repræsentantskabsmødet om 
reglerne vedrørende hegn. Derfor henviser vi til dette link, men gør samtidig 

opmærksom på, at der i mange grundejerforeninger er særlige regler i foreningernes 
vedtægter om, at hegn SKAL være naturhegn / ingen hegn o.lign. Disse regler skal man 

selvfølgelig rette sig efter. 


