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Odsherred, 28. februar 2023 

Til bestyrelsen for grundejerforening eller vejlaug 

 

En workshop om naturen i sommerhusområderne 

Igen i år afholder vi en workshop om bevarelse af naturen i sommerhusområderne.  

Vi har fastlagt workshoppen til d. 1. april 14-17 på Odsherreds Gymnasium i Asnæs. 

Målgruppen for workshoppen er især repræsentanter for grundejerforeningerne og særligt interesserede 

grundejere, som efterfølgende vil gøre en indsats for at formidle workshoppens resultater, men der er god 

plads på gymnasiet, så alle interesserede er velkomne.  

Tilmelding til Laura Overby, lauov@odsherred.dk senest torsdag d. 30. marts med oplysning om navn(e), 

grundejerforening og telefonnr. 

Som opfølgning på sidste års workshop er der udarbejdet en ny pjece – ’Den lille vilde’ – se den her: 

https://www.e-pages.dk/odsherredkommune/540/   

På workshoppen vil folderen også være tilgængelig i en trykt udgave, takket være støtte fra Geopark 

Odsherred. 

… 

Vi håber, I som bestyrelser fortsat vil arbejde for sagen – dvs.: 

• Tage emnet ‘Giv naturen plads på din sommerhusgrund’ op på sommerens generalforsamlinger, hvor I 

også gerne må opfordre medlemmerne til at tilslutte sig ‘Slip haven fri’-kampagnen – se 

www.sliphavenfri.dk  

 

• I må også meget gerne uddele den nye pjece - eller folderen ’Giv naturen plads på din 

sommerhusgrund’ - på foreningens generalforsamling. Begge kan hentes på turistkontoret i Nykøbing 

S. Skriv til Helle Nordgaard (helle@geoparkodsherred.dk) for nærmere aftale. Folderen findes digitalt 

her: https://geoparkodsherred.dk/blog/2021/06/04/giv-naturen-plads-paa-din-sommerhusgrund/  

 

• I er velkomne til at bruge vores præsentationer eller videoer fra sidste forårs møde. De findes her: 

https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/workshop-for-sommerhusgrundejerforeninger/  

 

• Nedsæt gerne et udvalg, som kan hjælpe dem der gerne vil have mere natur på grunden – og som kan 

arbejde på at finde de oprindelige naturtyper for jeres udstykning. Gruppen kan eventuelt finde mere 

viden om natur og naturpleje på sommerhusgrundene her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-

odsherred/sommerhusgrunde-er-ogsaa-natur/  
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Vi har haft kontakt til flere have/plantecentre som har lovet at sørge for rigeligt med naturligt 

hjemmehørende buske og træer. Listen over anbefalede buske og træer findes her: 

https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/naturtips-til-din-sommerhusgrund/  

Det vil også i den kommende sæson blive muligt at ’bestille’ besøg fra ‘naturagenterne’ – se 

https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/faa-besoeg-af-naturagenterne/ - ligesom det vil være muligt 

at melde sig til træningsforløbet som naturagenter. 

 

Glædeligt forår 

Med venlig hilsen 

Sommerhusgruppen 
 
v.  
Helene Regnell Henrik Grüttner & Jørgen Stoltz  Brian Jensen 
  Ole Busck  
KSO1  DN Odsherred  Silvadanica  Friluftsrådet 
 
Samt: 
Laura Overby 
Frida Dorph-Petersen 
Odsherred kommune 
 
Kontakt eventuelt gruppen via mailen: odsherred@dn.dk – eller skriv til Laura se mailen ovenfor. 
 

 
1 Koordinationsudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred 
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