
 

 

Grundejerforeningen Klint Bakker – hvordan får vi indflydelse på naturplejeindsatsen 

i vores delområde af fredningen 

 

 

Det forventes, at klagesagen omkring fredningskendelsen vil blive afsluttet i indeværende år, 

hvorefter arbejdet med udarbejdelse af en plejeplan skal ske inden for to år efter at fredningen 

træder i kraft. Kommunen har erklæret sig villig til at løfte plejeopgaven, og vil have mulighed 

for at anvende sine plejebevillinger på såvel kommunalt som privat ejede områder. Kommunen 

har dog meget begrænsede ressourcer til opgaven, så der vil blive tale om prioriteringer i for-

hold til, hvilke tiltag der vil give mest natur/udsigt i forhold til indsatsen. 

Det er naturplejeudvalgets opfattelse, at grundejerforeningen bør stille sig til rådighed for 

kommunen som sparringspartner for denne prioritering, ved at pege på de indsatser som vi 

mener bør prioriteres, for så vidt angår delområde A i fredningen (dvs. vores grundejerfor-

enings område). 

Udvalget er nået frem til at pege på følgende 4 af fredningens indsatsområder, som vi gerne 

ser midlerne blive brugt på: 

 Genetablering af de 4 udsigtslinjer, heraf 3 i område A (Bjergets top, Slugten og Kalkbruddet). 
 Genetablering af kyststien mod vest 
 Gradvis udtynding af østrigsk fyr  
 Bekæmpelse af invasive aggressive plantearter 

Udvalget fremlægger i denne forbindelse nogle kortskitser der illustrerer det første punkt i li-

sten, som er den opgave vi ser som den største og vigtigste for grundejerne. 

Ud over forslaget til prioritering af naturplejeindsatsen fra plejemyndighedens side (dvs. kom-

munen) fremlægger vi en kort oversigt over nogle ”naturplejetips” som er tænkt som vejle-

dende for den enkelte grundejer i forhold til at komme tættere på en pleje der er i overens-

stemmelse med intentionen i fredningen. 

Naturplejeudvalget ønsker en drøftelse af forslagene til prioritering med baggrund i kortskit-

serne. Det er udvalgets opfattelse, at grundejerforeningen kan opnå den mest effektive indfly-

delse på kommunens tiltag ved at bemyndige udvalget til at indgå i et samarbejde med kom-

munen om en gradvis indsats i vores område ud fra ovenstående punkter. 

Det er en selvfølge, at beslutninger om naturplejetiltag på de enkelte lodsejeres matrikler kun 

sker efter forudgående aftale med lodsejer. 

Naturplejeudvalget anbefaler at vi allerede nu igangsætter plejearbejdet og tager hul på de 4 

indsatsområder. Dette kan ske både uafhængigt af og sideløbende med arbejdet med plejepla-

nen. Derudover kan flere tiltag, som understøtter fredningens formål, og hvor der er interesse 

hos de berørte lodsejere for at få iværksat end indsats, sættes i værk. 

FORSLAG: 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå i dialog med kommunen om priorite-

ring af de kommunale plejemidlers anvendelse i grundejerforeningens område.  
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