
 

                                                                                            

 

BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2021-22 TIL NATURFORENINGENS 

GENERALFORSAMLING 17. JULI 2022. 

 

Kære alle medlemmer! 

Det er med stor glæde at jeg på bestyrelsens vegne kan præsentere Jer for de 

aktiviteter vi har kastet os over siden vi satte os i de varme stole for et år siden. 

Vi er først og fremmest særdeles glade for, at den urafstemning om de nye vedtægter 

der løb af stabelen sidste efterår, forløb uden problemer og uden nogen nej-stemmer. 

Vi har derfor nærlæst de nye vedtægter, og som det fremgår af dagsordenen for i 

dag, faldt vi over nogle uklarheder, som stadig hang fra de tidligere vedtægter. 

Det er bestemt ikke tanken, at vi fremover skal have et fast punkt på dagsordenen, 

der hedder Vedtægtsændringer. Men vi er dog enige om, at når vi nu var i gang, 

kunne vi lige så godt få lavet de sidste forbedringer. Mere om det under pkt. 4. 

Der er en lang række punkter, som vi i fuld enighed har kastet os over, med 

udgangspunkt i de nye vedtægter. Heraf fremgå, at et af foreningens vigtige formål 

er, ” - - at udbrede kendskabet til området særegne natur”. 

Skilte: 

Vi har formentlig alle bemærket, at oprettelsen af Geopark Odsherred har medført en 

markant stigning i antallet af især vandrende gæster på Næsset, og Geoparken har 

opsat store og fine formidlingsplancher på strategisk vigtige steder. 

Hele denne informations-mængde mangler dog – efter vores opfattelse – nogle 

væsentlig elementer: 

Næbbet og Plateauet m.m. er fredede områder, og både Næbbet og hele 

Sejerøbugten er udpeget som Natura 2000 område efter EU’s Habitatdirektiv. 

Men - det fremgår ingen steder i de offentlige rum, at og hvorfor området er blevet 

fredet og udpeget som Natura 2000. Ejheller hvad det betyder for offentlighedens 

adgang. Der er ”kun” sat forbudsskilte op i form af: Ingen løse hunde. Ingen 



mountainbikes. Ingen ild. Ingen cyklister.  

Vi har haft møder med både kommunens natur-team og med Geoparken og arbejder 

på at finde en fælles ”skilte-løsning”, som forklarer områdets naturmæssige værdier, 

og som også danner baggrunden for de forbud, der måtte være. 

I første omgang har vi overtaget kommunens restlager af piktogram-pæle, idet nogle 

af Jer formentlig har bemærket, at nogle af de pæle der anviser vandrestierne er 

dejset omkuld! De vil blive skiftet ud i løbet af sommeren 

Rynket rose: 

Det i rosende vendinger meget omtalte projekt med at fjerne rynket rose fra 

strandengen langs Sandvej er nu afsluttet, og vi kan alle nyde genvæksten af engelsk 

græs, klokkeblomster, evighedsblomster og mange flere. 

Rynket rose vokser fortsat mange steder – mest til fryd for øjet og ganen, men også 

til lidt bekymring for at den spreder sig. Vi opfordrer alle til at holde øje med, at den 

ikke spreder sig ud over de enkelte matrikler. 

Bjørneklo: 

Naturforeningen har i mange år aktivt været med til at få ryddet de bjørneklo, som vi 

har opdaget. Stor tak til Viggo Hauerberg for det både opsøgende og udførende 

arbejde.  

Derfor har vi i dag godt styr på, at den ikke får lov til at leve på Naturforeningens eget 

areal langs kysten og skrænterne på sydsiden af Næsset. 

Naturture: 

I efteråret 2021 afholdt vi en svampetur i Kårup Skov under ledelse af kemiker og 

gastronom Jens Folke med et overraskende stort udbytte. Og i påsken besøgte vi 

”Forfædrenes spor i landskabet” med historiker Michael Vennersdorf fra Vestsjællands 

Museum  i Sorø. En rigtig spændende tur og med stor interesse fra foreningens 

medlemmer. Vi har jo alle nogle flintesten liggende i vindueskarmen – mange havde 

taget dem med for at blive klogere på, om de var lavet af mennesker eller af naturen! 

Vi måtte desværre aflyse forsommerturen, da guiden fik forfald. Men vi prøver igen til 

næste sommer at lave en tur med de svirrende, stikkende, summende insekter, og 

deres foretrukne blomster. Og så bliver der også en strandvandring for familier – 

muslinger, hesterejer, tang, småfisk og meget mere. Herom mere i forårsbrevet. 

Løse hunde: 

Og så til en lidt kedelig sag. Som alle ved, skal der være græssere både på Næbbet 

og på Plateauet som led i naturplejen af områderne, for at holde græsset lidt nede og 

for at forhindre buske i at brede sig. De senere år har det været Langebjerggård i 

Eskebjerg, der har haft glæden ved at sætte får ud.  

 Men der gik hurtigt skår i glæden, idet der allerede få uger efter at får og lam var sat 

ud på Næbbet i april, blev der fundet tre skambidte får. Det er desværre sket jævnligt 

over de senere år, og alle tilfælde er blevet politianmeldt. 

Biddene er blevet undersøgt nærmere, og konklusionen fra gårdens side er, at det er 

hunde, der har været synderne. 



Så uanset at det er forbudt med løse hunde på strandene fra 1. april til 1. oktober 

ifølge planloven, og uanset at der er tydelige skilte med ”Hunde i snor” på lågen til 

Næbbet, er der nogle der blæser på disse forhold. 

Det er helt klart i vores alle interesse, at der foregår en pleje af naturen på de fredede 

områder, så vi kan kun opfordre alle medlemmerne til at kontakte de hundeejere hvis 

hunde løber løse rundt, og fortælle dem at det er ulovligt.  

Det er sjældent en opgave man får megen ros for, men hvis ingen orienterer dem om 

hvilket regelsæt der gælder herude, vil problemet aldrig blive løst. 

Naturpleje: 

Og når vi nu snakker om naturpleje af de fredede områder, så har vi startet et 

samarbejde med både kommunens natur-team og med lodsejeren Peter Treschow, 

med det formål at finde en ordning som i højere grad sikrer en større biodiversitet. 

Det er velkendt at får nok er de hårdeste ved vegetationen, fx at der ikke er ret 

mange blomster tilbage her på engen. Kunsten er nu at finde en metode der både 

giver flere blomster, og som også tilfredsstiller ejerens økonomiske interesser. 

Herom meget mere i de kommende nyhedsbreve. 

Samarbejdet med Grundejerforeningen 

Vi er i den lykkelige situation, at have formanden for Grundejerforeningen som 

medlem i vores bestyrelse, og jeg vil blot sige, at vi har et forbilledligt samarbejde. Så 

stor tak til Birger og resten af bestyrelsen. 

Samarbejdet med foreningen Ren Nekselø Bugt (RNB): 

Som de fleste nok husker, orienterede vores tidligere formand Viggo Hauerberg på GF 

sidste år om foreningens samarbejde med den dengang nystartede forening Ren 

Nekselø Bugt.  

Foreningen blev startet af en gruppe grundejerforeninger, da det viste sig at 

Odsherred og Holbæk Kommuner havde snakket sammen om at bygge et stort fælles 

rensningsanlæg i Fårevejle og lede det rensede spildevand ud i bunden af Nekselø 

Bugt. Det var der nogle der syntes var en rigtig dårlig ide, og vi blev inviteret til at 

deltage i arbejdet med at forhindre det. Vi kan nok ikke påtage os hele æren for at 

projektet blev stoppet – kommunernes konsulent pegede i deres rapport på nøjagtigt 

det samme. 

Vi fortsætter samarbejdet, nu med fokus på vores badevand, der især sidste år viste 

nogle enkeltstående store overskridelser af badevandskvaliteten.  Kommunen har i 

første omgang besluttet, at alle ikke-kloakerede lodsejere fra i år får tømt deres tanke 

hvert år, og ikke kun hvert 3. år. Vi håber det hjælper. 

Vi har desuden sammen med RNB lavet et forslag til kommunen til et mindre projekt 

om kortlægning og undersøgelse af de små og store udløb her i Nekseløbugten. Vi 

håber, at det går igennem efter sommerferien, med start i foråret 2023. 

Projekt ”De gode historier”: 

Sidst – men ikke mindst – har vi i forårsbrevet inviteret alle foreningens medlemmer 

til at indsende korte historier fra Jeres ophold i husene på Næsset.  



Vi ved, at der gemmer sig mange sjove, interessante, rørende og glade historier, for 
vi hører “bidder” af dem fortalt på turene i foreningen, eller når vi mødes til en 

tilfældig hyggesludder på strand, i skov eller på vej og sti.  
Følgende spørgsmål kunne måske inspirere dig til at få startet:  
 

Hvad er din families historie og tilknytning til Næsset?  
Hvornår kom du/I her første gang?  

Har din familie nogle traditioner eller ritualer forbundet med at komme i jeres hus på 
Næsset?  
 

Uddyb gerne ovenstående spørgsmål og fortæl os om somrene eller hele året på 
Næsset.  

Naturforeningen vil gerne stå for at formidle din historie. Så “hop-i-skrivehuset” og 

send os dit bidrag. Vi vil gerne høre det hele: Sjove begivenheder, glade dage, 

mærkelige eller uhyggelige oplevelser, sommeranekdoter, besynderlige samtaler, etc 

- kun fantasien sætter grænser! 

Send dem til Tina på mail: linop6666@gmail.com, så vil hun sørge for at samle dem 

sammen. 

TAK! 

Og endelig en stor tak til de andre fem medlemmer af bestyrelsen: Tina, Susanne, 

Thomas, Stig og Birger. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med Jer – Jeres 

gode humør og iver er smittende! 

 

Peter 
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