


Indsatsområder

• Genetablering af de 4 udsigtslinjer, 
heraf 3 i område A - grundejerforening 
Klint Bakker (Bjergets top, Slugten og 
Kalkbruddet). 

• Genetablering af kyststien mod vest. 
• Gradvis udtynding af østrigsk fyr.  
• Bekæmpelse af invasive aggressive 

plantearter. 



Naturplejeudvalgets arbejde 2018-19
- generalforsamling 2019

• Møder med medarbejdere fra Odsherreds kommunes Natur og Miljø afdeling. 
Naturplejeudvalget har bistået med udarbejdelse af udbudsmateriale.

• 70 % af Slugten syd for vejen Bjerget er ryddet 
• Nye bænke øst for kalkbruddets skrænt: Birgitte Lau har rejst økonomi til opstilling af 

bænke.
• Danmarks Naturfredningsforening v Birgitte Lau har gennemført rydninger og 

fjernelse af Østrigsk- og Bjergfyr mm i Kalkbruddet. 
• En gruppe af grundejere har ryddet en del af bevoksningen på nordvest siden af 

svinget ved Slugten. 
• Bjarne Stabel har bistået grundejere med rydning til gavn for udsigt fra toppen af 

Klintebjerg m.fl. steder.
• Mange grundejere har til fælles glæde og bedre udsigter for alle der færdes i 

området fjernet træer og buske. Dejligt at der for nyligt er ryddet ved Klintebjerggård 
m.fl.  steder.















Råd og tips



Hold veje og stier fremkommelige:
• Redningskøretøjer
• Renovation
• Hensyn til de gode naboer



Græspleje i flere niveauer
• Græstyper/-udtryk i nærområder, 
• Stier
• Ude på grundarealerne – plads til natur, 

flora, fauna og mangfoldighed
• Antal slåninger /støj-/arbejdstimer 

+grundejerforeningens regler for 
arbejdstidspunkter



Græspleje i flere niveauer



Aggressorer 
/aggressive 

planter i 
området

• Rynket Rose, Rosa rugosa

• Bjørneklo

• Gyldenris

• Japansk pileurt

• M.fl.

• ? Skovlatyrus holder vi øje med

• ?Gyvel holder vi øje med



Ønsker om hjælp til rydning på egne matrikler

Naturplejeudvalget planlægger den kommende indsats omkring 
udsigtslinjerne. Grundejere, der vil blive berørt af indsatsen, er 
velkomne til at kontakte udvalget for eventuelt at deltage i 
planlægningen. Alle tiltag forudsætter grundejernes accept og sker 
i samarbejde med kommunen.



10 meter zoner omkring husene

Nyplantninger og beplantninger holdes jf. 
fredningen inden for en 10 meters afstand fra 
huset (ikke fra terrasser, havehuse og annekser).



Fællesopgave

Rydning i grundejerforeningens del af mosen

Lørdag den 12. oktober 2019 kl. 14 – 16 i 
mosen



Stor ros og tak til bestyrelsens Bjarne 
Stabell fra Naturplejeudvalget for: 
• Praktisk indsats med træfældning 

mange steder
• Nærværende og konstruktiv dialog 
• Altid at vende hurtigt tilbage på 

vores henvendelser



End













Kyststien


