
Naturen i Klint Bakker 
 
Status for opfyldelsen af generalforsamlingsbeslutning af 6. juli 
2003 
 
Grundejerforeningen Klint Bakker har på generalforsamling juli 
2003 vedtaget en 10-års handleplan for naturgenopretning, som er 
godt på vej til at blive gennemført i et samarbejde mellem Bestyrel-
sen/ Naturplejeudvalget og grundejerne.  
 
Genopretningen af naturen går ud på at genskabe et åbent landskab 
med hjemmehørende vækster, og bringe landskabet i overensstem-
melse med fredningslovens bestemmelser.  
 
64 af 66 Grundejere er underlagt Fredningsdeklarationen for Klint 
Bakker(2 grundejere som ikke er omfattet af fredningen har valgt at 
være medlem af ”Klint Bakker”). Fredningsdeklarationens bestem-
melser er tinglyst som fredningsdeklaration på hver enkelt grund og 
pålægger dermed den enkelte grundejer at efterleve fredningsdeklara-
tionens bestemmelser.  
 
Grundejerforeningen Klint Bakker er ikke kun påtaleberettiget, men 
også forpligtet til at påtale overtrædelser af Fredningsdeklarationen 
for Klint Bakker, jævnfør retspraksis på området. 
 
Naturplejeudvalget behandlede i løbet af vinteren 2005-2006 den før-
ste runde af dispensationsansøgninger, som grundejerne havde ind-
sendt indtil da.  
 
På generalforsamlingen juli 2006 blev det besluttet at åbne op for 
endnu en mulighed for tilbagemelding fra grundejerne. I efteråret 
2006 har Naturplejeudvalget og Bestyrelsen henvendt sig til de 
grundejere, der ikke indsendte dispensationsansøgninger i første run-
de.  
 
Resultatet af den samlede sagsbehandling vedr. dispensationer er 
herefter følgende: 

 
• 26 lodsejere har søgt dispensationer for træer på deres 

grund. Bestyrelsen og Naturplejeudvalget har behandlet 
alt materialet under besigtigelse af grundene og har sendt 
svar til alle 26 grundejere. Tre af de 26 grundejere har 
klaget over Bestyrelsens afgørelse. Også disse klager er 
behandlet.  

• 8 lodsejere har meddelt, at de har ulovlig beplantning, 
som vil blive fjernet inden 2013. 

• 13 lodsejere har svaret, at de kun har lovlig beplantning. 
Bestyrelsen har overfor 5 af disse lodsejere tilkendegivet, 
at den ikke er enig i denne vurdering. Til de øvrige 8 
lodsejere har bestyrelsen skrevet, at vi endnu ikke har haft 
lejlighed til at se nærmere på grunden. 

• 17 lodsejere har ikke reageret på Naturplejeudvalgets og 
Bestyrelsens henvendelser. 

 
Den samlede status for naturgenopretningen i det fredede område er 
således, at vi er i dialog med 73% af grundejerforeningens medlem-
mer.  
 

Opfølgning 2007-2008 
 
Bestyrelsen vil på vegne af Grundejerforeningen foreslå følgende 
plan for det videre forløb:   
  
Forslag til det videre forløb 
 
På baggrund af det opnåede resultat vurderer Bestyrelse og Naturple-
jeudvalg, at vi nu bør indlede et mere formelt samarbejde med de re-
levante forvaltningsmyndigheder, dvs. den ny Odsherred Kommune 
samt Fredningsmyndigheden. Det skal sikre en naturgenopretning, 
som omfatter alle de fredede grunde i Klint Bakker. 
   

Bestyrelsen finder, at der er god grund til at søge et sådant samarbej-
de både for at sikre juridisk holdbar gennemførelse af fredningsbe-
stemmelserne, men også for at aflaste Bestyrelsen, som kun har 
ulønnet fritid til rådighed. 
 
Bestyrelsen ønsker kommunens deltagelse til gennemførelse af 
fredningsbestemmelserne i forhold til de nedenfor nævnte typer af 
overtrædelser, samt hvor nødvendigt at benytte de sanktioner, der 
er hjemlet med loven for at sikre en genopretningen af naturen. 
 
Derfor foreslås nu følgende til fortsættelse af arbejdet med forenin-
gens 10-årsplan for genoprettelse af fredningsbestemmelserne: 
 

1. Bestyrelsen kontakter kommunen/fredningsmyndigheden 
med anmodning om et samarbejde omkring håndhævelse 
af fredningsbestemmelserne med udgangspunkt i forenin-
gens 10 års plan. 
Foreningen vil anmode om en fælles besigtigelse af ud-
valgte matrikler med henblik på at identificere forskellige 
typer af overtrædelser af fredningens bestemmelser. Det 
vil være bestyrelsens forventning, at Kommu-
nen/Fredningsmyndigheden umiddelbart vil pålægge 
lodsejeren at bringe sin grund i overensstemmelse med 
fredningsdeklarationens bestemmelser. 
Henvendelsen til kommunen planlægges at finde sted i 
august 2007. 

 
2. Som forberedelse til ovennævnte besigtigelse har Besty-

relsen og Naturplejeudvalget udarbejdet en kort liste over 
de typiske overtrædelser af fredningsbestemmelserne (se 
nedenfor) og vil på grundlag heraf udvælge de mest grelle 
eksempler på matrikler til en besigtigelse  med kommu-
nens fredningsmyndighed.  
Andre matrikler med samme problematik forventes at 
ville fjerne deres ulovlige beplantning, når sagen bliver 
belyst.   

 
3. Lodsejere, der har meddelt, at de har til hensigt at fjerne 

deres ulovlige beplantning inden 2013, vil ikke blive ind-
draget, med mindre de undlader at påbegynde fældning 
inden udløbet af 2007, hvor ca. halvdelen af 10 års planen 
er gået og fældningen således skal være påbegyndt. 
Det er blevet understreget såvel i handleplanen som ved 
generalforsamlingerne 2003ff, at tilpasningen af beplant-
ningen i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne 
skal ske gradvist over hele perioden, ikke mindst for at 
styrke rodnet og dermed overlevelsen af den tilbagevæ-
rende beplantning. 

 
Liste over de mest almindelige overtrædelser af fredningsbestem-
melser: 
 
a. Omfattende randbeplantning  
Randbeplantning er ikke tilladt ifølge fredningsbestemmelserne. Be-
plantningen skal ske inden for husets 10 meter zone, således at der er 
frie synsfelter gennem landskabet på tværs af grundene.  
 
b. Større plantninger af træer efter fredningen trådte i kraft 
Beplantning med træer uden for 10 meter zonen er ikke tilladt ifølge 
fredningsbestemmelserne. 
 
c. Manglende fjernelse af selvsået skov/træer 
Træer sår sig selv på områder, der ikke vedligeholdes ved græsslå-
ning, fældning eller beskæring.  
Selvsåede træer er også omfattet af fredningsbestemmelserne. Det 
gælder også selvsåede træer, som vokser op mellem træer, der daterer 
tilbage fra før fredningen.  
 
d. Hegn/Stakit 
 
Er heldigvis ikke vidt udbredt i Klint Bakker, men er, hvor de fore-
kommer, ødelæggende for et sammenhængende landskab og ulovligt 
ifølge fredningsbestemmelserne. 
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