
Referat fra mødet mellem Odsherred kommunen og grundejerforening Klint Bakker’s bestyrelse vedr.  
kommunens plejeplan for fredningen 
 
Den 26. oktober 2021 mødtes grundejerforeningen Klint Bakker’s bestyrelsen, repræsenteret ved Bjarne, 
Charlotte og Peter, med Odsherred kommunes naturteam - repræsenteret ved Benjamin og Jan - vedr. 
kommunens kommende plejeplan for udmøntning af Fredningen i Klintebjerg og Fladvandet.  
   
Kommunen informerede om at de endnu ikke har startet processen med udarbejdelse af plejeplanen og 
forventer først, at plejeplanen foreligger i slutningen af 2022. Kommunen er positiv indstillet for at deltage i et 
informationsmøde for grundejerforeningens medlemmer i forbindelse med offentliggørelsen af plejeplanen, 
hvilket bestyrelsen anser for positivt.  
Bestyrelsen udtrykte ønske om plejeplan og efterfølgende orienteringsmøde med grundejerforeningens 
medlemmer så hurtigt som muligt – gerne forår 2022. Kommunen anser det først som muligt i slutningen af 
2022.  
   
Kommunen informerede om begrænsede midler til naturpleje og vælger at følge de prioriteter, som 
fredningen angiver i vores område, dvs. etablering af kysstien mod vest, udsigtslinjer, udtynding af Østrigsk fyr 
og bekæmpelse af invasive arter. Kommunen vil nærstudere fredning, kort mv. for at danne sin egen 
opfattelse af hvordan fredningens prioriteter skal fortolkes. Plejeplanen vil yderligere være en trinvis 
implementering over en årrække.  
 
Da kommunen umiddelbart ikke har mulighed for at prioritere fældning af træer uden for fredningens 
prioriteter, spurgte bestyrelsen om plejeplanen kunne rumme en mulighed for at samle puljer af træer uden 
for fredningens prioriteter – hvor ejere frivilligt ønsker træfældning. Dette ville kommunen overveje.   
 
I forbindelse med stierne – og især kyststien – har bestyrelsen påpeget at mere entydig og tydelig skiltning vil 
være en stor fordel for samarbejdet, da en del grundejere er generet af besøgende, der går ind på deres 
grunde. 
   
Vi gik en tur i området, hvor Benjamin og Jan besigtigede udsigtslinjerne mv.  
   
Kommunen mener, at fredningen er tilstrækkeligt konkret til, at de gerne vil understøtte projekter i 2021 og 
2022 forudsat, at projekterne ligger inden for fredningens prioriteter, og såfremt kommunen har midler tilbage 
på budgettet. Har grundejerforeningen visse mindre ønsker om fældninger/pleje udover kommunens 
specifikke prioriteter, kan det eventuelt medtages – forstået således, at hvis kommunen alligevel har 
aktiviteter i området, kan de godt tage en mindre pulje af træer med i entreprisen. 

 
For at kommunen kan vurdere et projekt, skal der foreligge et konkret tilbud fra en leverandør på det 
fældningsarbejde, som skal udføres (det var på sammen fremgangsmåde at fældning af slugten mod sydvest 
blev gennemført for nogle år tilbage). I øvrigt mente kommunen, at det var forholdsvis billigt at udføre 
arbejdet, da prisen på træ/træflis for tiden er ret høj. Kommunen nævnte yderligere, at slugten vil blive klippet 
ned igen i år. Herefter er det grundejerforeningen/ejerne selv, som formentlig skal hjælpe til med vedligehold 
af slugten.     
   
Det blev aftalt at bestyrelsen vil opfordre foreningens medlemmer til at indsende helt frivillige 
fældningsprojekter til kommunen allerede i 2021, gerne koordineret med bestyrelsen.  
   
Som forberedelse til mødet med kommunen, havde bestyrelsen udarbejdet en enkelt planche for processen 
omkring plejeplan, høringssvar/indsigelser og klagemuligheder over afgørelser (vedlagt). Kommunen udtrykte 
sige enig i planchens indhold. 
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