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Plejeplan for Korevlerne i Odsherred 

Kommune. 
 

Formål 
 

Plejeprojektet for Korevlerne indgår i et større projekt, ” Rehabilitation of the Baltic 
coastal lagoon habitat complex”, som er delvist financieret af EU´s LIFE fond.  
 
Kystlagunerne hænger naturmæssigt sammen med omgivende strandenge og overdrev og 
andre såkaldte habitat-naturtyper, som indgår i EF-habitatdirektivet. Projektets mål er 
at bevare og forbedre typer af disse helheder omkring Østersøen som yngle- og 
rastepladser for vadefugle herunder engryle og brushane og særlig plantevækst som 
krybende sumpskærm. Grønbroget tudse og strandtudse er karakteristiske padder for 
naturtypen.  
 
Mange levesteder/habitater i kystlagunerne omkring Østersøen er blevet ødelagt som 
levesteder for vadefuglene og de særlige planter og dyr på grund af tilgroning, 
inddæmning, dræning og eutrofiering. Derved har vadefuglene svært ved at opretholde 
bestandene fordi de er afhængige af et netværk af levesteder. Projektet sigter mod at 
genskabe yngle- og rastepladser for fuglene og strukturen i helheder af naturtyper 
omkring lagunerne. Desuden indgår formidling af områderne og naturtyperne i projektet.  
 
Projektet sigter mod at afvikle dræning og udledninger og fjerne tæt rørskov og 
restaurere åbne lavvandede arealer. Tørrere arealer restaureres ved at fjerne buske og 
træer, rynket rose og andre invasive planter. Dette gøres ved at iværksætte afgræsning 
med robust kvæg. Det er planlagt at gøre brug af tyske erfaringer med helårlig 
afgræsning med køer som æder rynket rose. 
 
 



Grundlag 

 
Korevlerne indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde, et såkaldt Natura 2000 
område. Området er udpeget af EU som Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og 
EF-habitatområde. Den danske stat har forpligtet sig til, at der skal tages særlige hensyn 
til naturen, og specielt nogle naturtyper og dyre- og plantearter som findes i området. 
De særlige hensyn betyder, at dansk lovgivning skal beskytte disse arter og naturtyper, 
det såkaldte ”udpegningsgrundlag”. Groft sagt skal naturen prioriteres over andre 
hensyn i disse områder. Desuden understøttes bevarelsen af de internationale 
naturværdier gennem aktiv handling. EU´s LIFE FOND er en væsentlig støtte til projekter 
som fremmer naturværdierne, og støtter også dette projekt.  
 
Efter amternes nedlæggelse er projektet fra Vestsjælland overgået til staten og udføres 
af Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland. Odsherred Kommune indgår i et samarbejde 
med staten, dels fordi kommunen ejer arealerne, og dels fordi kommunen administrerer 
det meste lovgivning for arealerne. Det bliver kommunen, som skal stå for den 
fremtidige drift. 

 
Korevlerne består af sand som er aflejret af vand og vind i bunden af Sejerøbugten. 
Aflejringen er sket i takt med landhævningen siden sidste istid, dvs. ”lyngene”, er 
opstået siden stenalderhavet opdelte Ods Herred i en række øer. Revlen, som nu er 
dækket af klitter, opstod i en storm i begyndelsen af sidste århundrede. Tidligere 
storme har også lagt strandvolde langs kysten, hvor der nu er sommerhuse. Mellem de 
gamle strandvolde findes lavninger med pilekrat og tagrør. Der sker stadig tilsanding og 
kystlinien flytter stadig mod vest.  
 
Korevlerne afgrænses mod sommerhusområdet mod øst af et dige som er højest ud for 
Ellinge Lyng og bliver lavere mod Høve i syd og Gudmindrup i nord. Hele arealet, 
inklusive forstrand og klitter, er nu ca. 175 ha, hvoraf ca. 1/3 del er vand. Det er ca. 4 
km langt og 350 - 600 m bredt. Størstedelen af dette areal er opstået i sidste 
århundrede. Sommerhusområdet bagved var åbne lyngarealer med spredte, fattige 
husmandssteder i første halvdel af sidste århundrede.  
 
Den sandede, næringsfattige jordbund betyder, at der endnu vokser lyng på de lidt 
højere arealer omkring Korevlerne. Sommerhusene har betydet, at der er plantet 
østrigsk fyr, skovfyr, rynket rose og italiensk gyvel for at skaffe læ og afskærmning. Det 
har ført til indvandring af rådyr og egern og mange andre dyr og planter. Og ræven er 
talrig. 
 
Men de nævnte træer og buske er også blevet et problem, for de kaster frø og spreder 
sig ud på de åbne strandenge, som efterhånden omdannes til tæt krat. Bortset fra 
skovfyrren er det indførte planter, som ikke begrænses af insektangreb mv. på samme 
måde som de træer og buske der har været her ”altid”. De kaldes invasive arter, fordi 
de spreder sig uhæmmet og hurtigere end de hjemlige arter.   
 
Ræven er også blevet et problem for engfuglene. Den har fred og dækning og mad i 
sommerhusområderne, så den kan få mange unger. Når strandengene gror til, kan den 



også finde dækning dér. Og så kan den ”høste” engfuglenes reder for æg og unger om 
natten.  
 
I den nordlige del af Korevlerne forbindes sommerhusene med stranden gennem to 
anlagte stier på broer over lagunen. I den sydlige del fører 5 anlagte stier til stranden. 
Desuden er der opstået trampestier, hvor det er muligt at skyde genvej til stranden. 
Trampestierne er mere eller mindre våde i vinterhalvåret.  
 
Korevlerne har på trods af navnet ikke været afgræssede i de sidste 50 år. Men 
vinteroversvømmede arealer ved kysten har formodentlig budt på nogenlunde god 
græsning før sommerhusenes tid.    
 
Tidligere har lyngarealerne naturligvis dækket en stor del af baglandet, og der har ikke 
været træer bortset fra pilene i lavningerne og lidt enebær, roser og tjørn. Der har 
indtil 1970érne været store bestande af strandtudse og grønbroget tudse. Men som på 
Vestamager og andre strandengarealer har tilgroningen ændret konkurrenceforholdet til 
det værre for de dyr og planter som trives i sol og vind. Nu er skrubtudsen ene tilbage 
på Korevlerne. 
 
Men det kan ændres igen med afgræsning, så tilgroningen stoppes, og der igen bliver 
lysåben, lav plantevækst.  

 
 

Eksisterende forhold 
Naturindhold 
Korevlerne består stor set udelukkende af naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget 
for EF-habitatområdet. Det er begyndende klitdannelser, hvide klitter, grå klitter, 
kysthede, hede, strandeng m.fl. Der er allerede store botaniske værdier, som dog kan 
forbedres væsentlig ved afgræsning. 
 
Naturindholdet, dvs. bevaringsstatus, er stedvist truet af tilgroning med fyr, hybenroser 
og andet krat, og strandengen af stor tilførsel af plantenæringsstoffer. Der er 
usædvanligt få vadefugle og gæs, formodentlig på grund af forstyrrelser fra publikum og 
specielt løse hunde. 
   

Adgangsforhold og skiltning  
Publikum færdes primært på de etablerede stier, men et stort antal hundeluftere 
færdes uden for de etablerede stier og ad trampestier langs med lagunen. Den 
nuværende skiltning er udslidt og mangelfuld og forbud mod løse hunde respekteres 
ikke.  
 

Bådoplag 
Der er etableret bådoplag og ophalerplads midt på arealet, så vidt vides uden 
tilladelser. 

 



Jagt 
Jagten på Korevlerne har kun givet anledning til få klager i 2007. Den kan være 
medvirkende årsag til de få vadefugle og gæs, men hovedårsagen er sandsynligvis 
manglende afgræsning og løse hunde. 
 

Fiskeri 
Der har tidligere været klaget over fiskeri i lagunen af dyreværnsårsager og på grund af 
forstyrrelser af fuglelivet. Der foregår stadig noget fiskeri, både med snøre og også med 
ruser ved åernes udløb i lagunen. Færdsel i selve vådområderne og lagunen kan lige som  
jagt medvirke til, at der kun er få vadefugle og gæs. 

 
Sejlads i lagunen 
Der er henlagt enkelte både i lagunen og opankret et antal ud for åbningen mod 
Sejerøbugten. Der er mundtligt klaget over kite-surfere i lagunen. Specielt kite-surfing 
kan ikke forenes med ønsket om ophold af vadefugle og gæs. 
   

 
 

Forslag til handlinger 
 

Prioritering 
Naturen skal prioriteres højt i området på grund af Natura 2000. Fredningen giver 
offentligheden adgang, og om sommeren er der livlig trafik til strandene.  Der drives 
jagt på Korevlerne. Desuden er der forskellige uautoriserede aktiviteter som kitesurfing, 
bådeoplag og kørsel med ATVér. Opgaven er altså at sørge for, at de forskellige 
aktiviteter ikke hindrer udførelsen af LIFE projektet og ikke modvirker muligheden for at 
opnå den ønskede naturtilstand.  
 
Aktiviteter og planer i Natura 2000 skal konsekvensvurderes, hvis de kan påvirke 
mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus for områdernes naturværdier. Det 
gælder dog ikke Life projektet, som er direkte forbundet med områdets forvaltning.   
 
De kommunale handleplaner for Natura 2000 områderne, som kommuner skal udarbejde 
i overensstemmelse med de kommende Natura 2000 planer som udsendes fra 
miljøcentrene i år, bliver for Korevlernes vedkommende ”overhalet” af dette LIFE 
projekt.  
 
Afgræsning 
Life projektet bygger på, at der etableres afgræsning hele året med såkaldt robust 
kvæg. Hensigten er, at buske og træer skal holdes i ave, og at urter og græsser skal 
græsses helt ned om vinteren i nogle områder. Derved får rosetplanter og andre lave 
vækster mulighed for at gro om foråret og engfugle og padder får mulighed for at yngle. 
Ved et meget lavt græsningstryk på 0,25 til 0,5 storkreatur pr. hektar vokser urter og 
græs så hurtigt i forsommeren, at nogle arealer gror til i høje urter og græs. Det giver 



mulighed for at planterne kan blomstre, og for at der stadig er levesteder for 
sommerfugle og andre insekter. Om efteråret stopper græsser og urter væksten, og så 
græsser kvæget i bund på større arealer. 
 
Helårsgræsning kan blive problematisk, fordi størstedelen af arealerne bliver 
oversvømmet ved stormflod. Det skete to gange i vinteren 2007-08, og er måske noget 
som vil ske lige så tit fremover. Desuden forudsætter afgræsning i vinterhalvåret, at der 
føres et nøje tilsyn med dyrenes sundhedstilstand, så utrivelige dyr straks bliver fjernet 
fra arealerne. Alternativet kunne være at øge græsningstrykket efter juli måned og tage 
dyrene hjem omkring 1. november. Men i en mild vinter fortsætter græsvæksten så 
græsset er højt om foråret, samtidigt med at buskene bliver ikke bidt så meget. Med 
øget græsningstryk om efteråret bliver græsset desuden bidt helt ned over større 
arealer. Det kan gå ud over køllesværmere og andre insekter som har pupper i græsset.   
 
Det vurderes desuden, at et lavt græsningstryk vil være hensigtsmæssigt for at undgå for 
meget slid på den sårbare flora i den grå klit. Konflikterne med publikum bliver også 
færre med et lille antal dyr. Den nordlige fold dækker ca. 52 ha landjord, hvoraf ca. 25 
ha kan være udgangspunkt for beregning af græsningstrykket. Baseret på helårsgræsning 
kan antallet af dyr i den nordlige fold være 7-13 stk. Den sydlige fold dækker ca. 43 ha 
landjord, hvoraf ca. 20 ha kan være udgangspunkt for beregning af græsningstrykket. 
Antallet af dyr i den sydlige fold kan altså være 5-10 stk. baseret på helårsgræsning.  
 
Det vil være hensigtsmæssigt, at det ophobede førne-lag af vissent græs bliver omsat i 
løbet af det første eller de to første år ved efterårs eller vintergræsning. Derfor kan det 
være hensigtsmæssigt at starte afgræsningen med et højere græsningstryk end 
ovennævnte.  
      
Rydning af krat 
I Life projektet er der afsat midler til rydning af rynket rose, men der er enighed mellem 
Skov- og Naturstyrelsen og kommunen om, at kun hegnslinien ryddes i første omgang. 
Når dyrene har græsset i en periode kan det bedre vurderes, hvor der er behov for 
yderligere rydning. 
 
Hegning 
Hegnslinien placeres på Korevlen nedenfor diget så publikum ser hen over hegnet, og så 
hegnet set fra søsiden har baggrund i diget. Tilsvarende placeres hegnet i yderste 
klitlavning, så det ses mindst muligt, og så de fleste bevoksninger af rynket rose ligger i 
folden. Broen midt i den nordlige fold ligger inde i folden.  
 
Hegnet er et tre-trådet elhegn i klitterne og søværts lagunen, og neden for diget og 
landværts lagunen et trådhegn/fårehegn i 90 cm med ”el-snubletråd” over hegnet og på 
indersiden i 20-25 cm´s højde over terræn. Der sættes ”hjørnestolper hvor det er 
nødvendigt og i øvrigt for hver 3-500 meter af hensyn til reparation af tråde.   
 
Adgang for redningskøretøjer og dyreholder kan ske gennem færiste på den midterste 
bro i den nordlige fold og gennem låger. Publikumsadgangen sker gennem skrålåger ved 
de eksisterende, mest benyttede stier, jf. kortbilag. 
   



Formidling 
Projektet indeholder ligesom alle EU LIFE projekter en formidlingsdel. Der sættes 
foreløbige skilte ved vejene som fører til Korevlerne med oplysningen om projektet og 
permanente skilte ved P-pladserne. Projektet formidles desuden gennem pressen, når 
projektet har været forelagt interessenter og myndigheder.   
 
Naturindhold 
Vurderingen fra de eksperter som er tilknyttet projektet er, at der vil opnås 
forbedringer for trækfugle, men at forstyrrelserne fra publikum og prædationen fra 
ræve sandsynligvis vil forhindre at ryle, brushane og andre vadefugle vil yngle i området. 

  
Adgangsforhold og skiltning  
Adgangen til folden foreslås begrænset til låger og led. Det foreslås at informere om 
ynglende fugle og de græssende dyr ved skiltning ved indgangsvejene. Ved klaplåger 
informeres kun med mindre pictogrammer om kvæg og hund i snor. 
 
 
 

Aktiviteter 
 
Ordensregler 
Arealerne ejes af kommunen og er fredede, bl.a. for at sikre offentlig adgang. Derfor 
kan adgangen udvides i forhold til naturbeskyttelseslovens adgangsregler. Det foreslås, 
at der fortsat skal være adgang hele døgnet og være tilladt at færdes til fods, med 
kørestole, herunder el-kørestole, og trække cykler, barnevogne og lignende. I øvrigt 
skiltes med de generelle regler (hund i snor, ikke tilladt tobaksrygning, - erhvervsmæssig 
indsamling,  - skræmme eller forulempe dyr, - handel, - telte, - støj, - metaldetektorer, 
- stærkt lys).    

 
Færdsel (hunde) 
Der opfordres til hensyn overfor fugle mv. ved at undgå færdsel på engene i fuglenes 
yngletid, ved at undgå løse hunde og at tage hensyn til de græssende dyr. 
 

Bådoplag 
Det nuværende bådeoplag i den nordlige del foreslås flyttet til en position ved den 
nordlige P-plads, så muligheden for adgang forbedres, og lovliggjort med en 
begrænsning i areal og antal både.  
 

Jagt 
Den nuværende jagt bygger på gamle aftaler mellem Trundholm Kommune og 
jagftforeningerne på Odden, i Højby og i Vig. Det foreslås, at jagten reguleres til et 
begrænset antal jægere på et begrænset antal datoer om efteråret. Desuden foreslås, 
at der kan afholdes op til 3 drivjagter efter ræv i januar-februar på hele det kommunale 
areal. Jagtdagene anføres på skiltningen på stedet. Derved forventes konflikter og 
forstyrrelse af fugleliv og græssende dyr at kunne minimeres. Såfremt dette mod 
forventning ikke kan lade sig gøre, revideres jagtbestemmelserne.    



 
Fiskeri 
Det foreslås, at fiskeri og fodring i lagunen forbydes helt, fordi det medfører en unødig 
dyreværnsmæssig risiko, fordi fodring i større omfang forurener, og fordi færdsel i 
forbindelse med fiskeri kan forstyrre fuglene unødigt. 

 
Sejlads i lagunen 
Det foreslås, at sejlads i lagunen forbydes helt af hensyn til fuglelivet og dyreholdet.  

 
Overvågning 
Projektets stade rapporteres til EU i årlige rapporter indtil projektet er afsluttet i 2010. 
Derefter bør naturplejens virkninger og erfaringerne med projektet rapporteres gennem 
årlige tilsynsrapporter. Det er ikke på nuværende tidspunkt klart i hvilket omfang staten 
overvåger, og i hvilket omfang kommunen skal overvåge.  

 

 
Lovmæssige/administrative bindinger 

 
EU reglerne: EF-habitatdirektivet og bekendtgørelsen om administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder  
Danmark har indarbejdet EF-fuglebeskyttelses- og -habitatdirektiverne i en række love, 
herunder specielt miljømålsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 408 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, og specielt 
naturbeskyttelseslovens § 19a til §19h. Ifølge bekendtgørelsen § 7 skal der ske en 
forudgående konsekvensvurdering af planer og projekter, som kan påvirke et Natura 
2000 område væsentligt. Det gælder dog ikke projekter som er direkte forbundet med 
eller nødvendige for Natura 2000 områdets forvaltning. Plejen af Korevlerne er et EU 
LIFE projekt som sigter mod at forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter. Egentlig 
konsekvensvurdering er derfor ikke nødvendig.  
 
Men det er overvejet, hvordan projektet kan påvirke eksisterende naturværdier, og også 
hvordan forstyrrelser fra publikum, hunde og ræve kan minimeres. Der anvendes derfor 
et trådhegn med masker og tilhørende snuble-tråde indenfor lagunen for at undgå 
direkte kontakt mellem på den ene side af hegnet  kreaturer og engfugle og på den 
anden, hunde, ræve og publikum. Det er desuden overvejet hvordan der,  gennem 
regulering af græsningstrykket og placering af hegnslinien, undgås for stærkt slid på -, 
og nedbidning af plantevæksten. 
 
På Korevlerne findes flere såkaldte EF-habitatnaturtyper, som er beskyttede af 
direktivet, og som området er udpeget for at beskytte. De er en del af 
”udpegningsgrundlaget”. Nogle er specielt sårbare overfor slid og nedbidning: 2120 
Sandklitter i kystbæltet med Ammophila arenaria (hvid klit), 2130 *Stabile kystklitter 
med urtevegetation (grå klit) og 2140 *Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum. 
For stærk nedbidning skal også undgås af hensyn til bilag IV arterne markfirben og 



spidssnudet frø, samt sommerfugle og andre insekter generelt. Se i øvrigt: 
http://www.blst.dk/Natura2000/ 
 

 
Natura 2000 (habitatdirektivet, Life) 
Life projektet er en såkaldt proaktiv del af Natura 2000, hvor efter der gives midler, 
typisk ca. 50 % medfinansiering,  til at fremme bevaring af naturtyper og arter i Natura 
2000 områderne. Forpligtigelsen af medlemsstaterne til at udarbejde og gennemføre de 
såkaldte Natura 2000 planer er en anden proaktiv del af habitatdirektivet.  
 
Life projektet rummer også hensyn til bilag IV arterne strandtudse og grønbroget tudse, 
som ikke er registreret i Odsherred i de sidste 25 år. Før 1970érne fandtes flere steder 
store bestande af de to arter. Både strandtudse og grønbroget tudse fandtes tidligere 
også på Korevlerne, og bestanden af strandtudse var stor. Muligheden for naturlig 
genindvandring fra Nekselø eller (for grønbroget tudse) Orø er meget ringe. Hvis der 
gennem Life projektet igen skabes livsbetingelser for arterne, kan det overvejes at 
ansøge om at genindføre dem. 
 
Kommunens Grønne Råd og repræsentanter for de tilstødende 
sommerhusgrundejerforeninger er orienteret om Life projektet, og har været alt 
overvejende positive. Desuden annonceres projektet og i de lokale aviser. Der opsættes 
skilte på stier og P-pladser til området med information og vejledning om færdsel og 
aktiviteter i området.      

 
Fredningen (naturbeskyttelseslovens kap. 6) 
Arealerne ved Korevlerne er fredede ved Overfredningsnævnets kendelser  af 16. 
november 1965 og 20. juni 1967. Fredningerne er såkaldte ”status quo” fredninger med 
forbud mod ”afgravning, påfyldning, plantning, bebyggelse eller andre synlige 
foranstaltninger som på nogen måde kan ændre landskabets karakter, herunder således 
at dette også skal omfatte det tilgrænsende søterritorium og eventuelle umatrikulerede 
opgrødearealer.” Arealerne er offentligt tilgængelige, broerne skal kunne beholdes og 
nye anlægges, hvis fredningsnævnet anser dem for nødvendige og kan godkende 
udseende og placering. Desuden åbner fredningen muligheder for P-pladserne og 
tilhørende toiletbygninger mv. Kommunerne gav tilsagn om at ikke at tillade jagt 
mellem fredningsgrænsen og lagunen. Efter lov nr. 508 af 17-06-2008 er der tilføjet nye 
regler for Fredningsnævnets administration efter naturbeskyttelseslovens § 50 i Natura 
2000 områder. Denne plan indeholder ændring af offentlighedens muligheder for færdsel 
i det fredede område og en ansøgning om færdselsforbud i selve lagunen jf. 
nedenstående afsnit om offentlig adgang. For at planen kan gennemføres forudsættes 
derfor Fredningsnævnets godkendelse. 

http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Fredning/Hvad+er+en+fredning.htm 
 
 

Pleje ( naturbeskyttelseslovens § 52)  
Denne plejeplan forelægges fredningsnævnet til godkendelse i medfør af bekendtgørelse 
nr. 1604 om pleje af fredede arealer, om tilsyn og om indberetninger § 1 stk. 1 og stk. 3. 
Desuden sendes planen til Miljøcenter Roskilde samt de klageberettigede organisationer 

http://www.blst.dk/Natura2000/
http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Fredning/Hvad+er+en+fredning.htm


efter naturbeskyttelsesloven og til sommerhusgrundejerforeninger som støder op til 
arealerne.  
 
Planen er grundlaget for plejen og træder i stedet for dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 og  de tilladelser som måtte være nødvendige efter 
naturbeskyttelseslovens § 15.  
http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Fredning/Hvem+f%c3%b8lger+op+-

+pleje+og+tilsyn.htm 
 

Beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3)  
Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter en række naturtyper efter dansk lov, men EF-
habitatdirektivet deler naturtyperne mere op, så der er flere EF-habitatnaturtyper for 
hver naturtype i naturbeskyttelsesloven. Og ikke alle EF-habitattyper er beskyttede 
efter dansk lov mod alle indgreb.  
 
Desuden er kun vandløb, søer og moser fuldt ud beskyttede i sommerhusområder i 
medfør af bekendtgørelse nr. 1172 om beskyttede naturtyper. På Korevlerne er det 
specielt indviklet: Området er i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområde, selv 
om det er fredet. Men regionplanen giver arealet landzonestatus under henvisning til 
planlovens definition af sommerhusområde. Efter naturbeskyttelsesloven er alle 
naturtyperne derfor fuldt ud beskyttede, og dermed også de fleste EF-
habitatnaturtyperne. 
http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Kommuneservice/Service_til_kommunerne.ht

m 
 

Strandbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens § 15)  
Strandbeskyttelseslinien er fastlagt i Vestsjælland i 2001 og tinglyst på ejendommene. 
Strandbeskyttelseslinien forbyder ændring af terræn og landskab langs kysterne og 
administreres i Odsherred af Miljøcenter Roskilde. 

http://www.blst.dk/Landskab/Beskyttelseslinjer/Strandbeskyttelseslinjen/ 
 

Offentlig adgang ( naturbeskyttelseslovens kap. 4) 
Som udgangspunkt tillader fredningen offentlighedens adgang. Det forudsættes dog, at 
de almindelige regler overholdes, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1314 om 
offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Desuden forudsættes, at 
reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 22, 24, 27, 28 og 29 bringes -, eller kan bringes i 
anvendelse af hensyn til naturværdierne i Natura 2000 området.  
 
Det skal dog være offentligheden tilladt at færdes i indhegningerne med græssende dyr. 
Men i medfør af § 29 anmodes miljøministeren om at forbyde sejlads og anden færdsel i 
lagunen.   
 
Dyrehold i sommerhusområder  
Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 6 stk. 1 nr. 1 er det ikke tilladt at 
starte dyrehold (over 3 dyreenheder) i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens 
rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Efter § 5, stk.1 i bekendtgørelse 
nr. 1695 af 19-12-2006 i medfør af Miljøbeskyttelsesloven, er der dog hjemmel til at 

http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Fredning/Hvem+f%c3%b8lger+op+-+pleje+og+tilsyn.htm
http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Fredning/Hvem+f%c3%b8lger+op+-+pleje+og+tilsyn.htm
http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Kommuneservice/Service_til_kommunerne.htm
http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Kommuneservice/Service_til_kommunerne.htm
http://www.blst.dk/Landskab/Beskyttelseslinjer/Strandbeskyttelseslinjen/


dispensere til naturpleje dvs. afgræsning. I medfør af samme § 33 kan kommunens 
afgørelse ikke påklages.  
 
Denne plejeplan indebærer, at kommunen giver dispensation fra miljøbeskyttelseslovens 
forbud til sig selv uden klageadgang, hvilket principielt er uheldigt. Men selv om der ikke 
kan klages direkte over dispensationen, kan der dog klages til fredningsnævnet over de 
dele af projektet, som vedrører fredningen. Desuden udsendes planen også til de 
foreninger og myndigheder, som har klageadgang i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
3, hvilket betyder, at de har mulighed for at klage til Naturklagenævnet.   

 
 

Finansiering 
 

Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland udfører EU LIFE projektet og staten betaler ca. 
halvdelen af projektet, EU´s LIFE Fond resten. Odsherred Kommune bidrager evt. med 
skiltning og tilskud til hegn.  
 
Kommunen står som ejer for den efterfølgende drift, og dermed også for at ansøge om 
evt. tilskud til afgræsning mv. 
 
 

 Klage 
 
Det er kommunens vurdering, at der ikke kræves dispensation til pleje gennem 
afgræsning af Korevlerne med tilhørende hegning og rydning, fangefold mv. som det er 
beskrevet i denne plan. For god ordens skyld gives der alligevel klagevejledning.  
 
Der kan klages til Naturklagenævnet over forhold i denne plan, som kræver dispensation 
fra Naturbeskyttelsesloven.  
 

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet1 af 

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage skal sendes skriftligt til kommunen inden 4 uger efter, at De har 
modtaget dette brev eller efter anoncering af planen. Kommunen skal have modtaget 

                                                 
1 jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1 og § 86. 



klagen senest kl. 15.30 (mandag-torsdag) eller 12.00 (fredag) på klagefristens sidste dag. 
Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges den til følgende hverdag2. 
 
Da planen vedrører et areal i et Natura 2000 område, og kan have betydning for 
almenheden, annonceres offentliggørelsen i Ny Odsherred og Odsherred Kysten i uge 34. 
Planen lægges på Odsherred Kommunes hjemmeside: http://www.odsherred.dk/plejeplaner.  
 
Klagen sendes videre til Naturklagenævnet med kommunens bemærkninger. Det en 
betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr 
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når 
nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde 
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis De 
får helt eller delvis medhold i Deres klage.  
 
Er der klaget over afgørelsen, må den først udnyttes efter meddelelse fra 
Naturklagenævnet3. Retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt senest 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt4. 
 

 
Bilag 

 
 Kortbilag/flyfoto, Life projekt for Korevlerne - hegnslinie mv.  

 Retningslinier for forvaltning, Amphi Consult 2007. 

 
 

Orientering 
 

 Fredningsnævnet for Vestsjælland, anc@domstol.dk  

 Amphi Consult, lb@amphi.dk, nd@amphi.dk   

 Landsdelscenter Fyn, v/ annitasvendsen@mail.dk  

 Odden Jagtforening,  kontakt@oddenjagtforening.dk  

 Højby-Vig Jagtforening, v/ fritzen@post10.tele.dk 

 Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, post@ros.mim.dk 

 By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100  København Ø, blst@blst.dk 

 Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. 
vestsjaelland@sns.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sjælland, 
ulla.robson@mail.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 

                                                 
2 jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1 og 2 
3 jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3 
4 jf. naturbeskyttelseslovens § 88 
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 DOF Odsherred, odsherred@dof.dk 

 Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København post@kulturarv.dk 

 Odsherred Kulturhistoriske Museum, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland. 
okm@annebjerggaard.museum 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, 
post@sportsfiskerforbundet.dk  

 Fiskeriinspektoratet i Roskilde, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde ros@fd.dk 

 Danmarks Jægerforbund, Regionsformand Jesper Jensen, Fynsvej 4, 4270 Høng, 
hunter@jensen.tdcadsl.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Fredningsudvalget v. Per Hartvig, Gothersgade 130, 1123 København K. 
nbu@snm.ku.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby. dkf@kano-kajak.dk 
kanoajak.dk 

 Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalleen 38 A, 2880 Bagsværd. dffr@roning.dk   

 Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet 

 Jordbrugskommissionen for Region Sjælland. Statsforvaltningen Sjælland. Dronningensgade 30. 
4800 Nykøbing F. Tlf. 7256 7600. sjaelland@statsforvaltning.dk    

 Vestsjællands Landboretudvalg, Landboretkontoret, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse, jl@adv-s.dk 

 Dansk Entomologisk Forening, EFU, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København 
Ø. def@entoweb.dk  

  

NAVN FORMAND FORMAN_ADR POSTNR_BY 

Eldorado Grundejerforening Uffe Espensen Lilletoften 123, 2. 2740 Skovlunde 

Ågård Grundejerforening Kurt Jensen Stenstrupvej 9 4573 Højby 

Gærde Å - Ellinge Lyng Grundejerforening Peer Egholm Andersen Østrigsgade 48 1.th. 2300 København S 

Skovvangen Grundejerforening Michael Papapetros Kaktusvej 42 4300 København S 

Strandgården Nord Grundejerforening Pia Stoltenberg Strædebakken 13 4300 Holbæk 

Fuglebæk Å Grundejerforening Svend Aage Andersen Valby Langgade 127 2.th. 2500 Valby 

Ellinge Strand Grundejerforening Hans Henrik Froulund Ørnens Kvarter 7 B 2620 Albertslund 

Kongeparten Grundejerforening Arne Cederborg Øster Farimagsgade 71 4. th 2100 København Ø 

Kongelyngen Grundejerforening Poul Andersen Kærmindevej 27 st 2820 Gentofte 

Ellinge Lyng 1-g Grundejerforening Jens Brandt Ved Bellahøj 7, 8. dør 2 2700 Brønshøj 

Vej 14 Grundejerforening Per Suhr Mosehøjvej 14 2920 Charlottenlund 

Strandgården Syd Grundejerforening Kim Madsen Rønne Alle 4 4000 Roskilde 

Sejr Grundejerforening Peter Post Hansen Kongsager 3A 2620 Albertslund 

Tre Lyng Grundejerforening Lone Cederquist Dannebrogsgade 18 1660 København V 
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