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Referat og drøftelser fra fælles besigtigelse d. 16. august 2018

Deltagere: Benjamin Dyre og Lena Bau; Odsherred Kommune
René og Janne fra Gyvelbugtens Grf.
Carsten og Asger fra Klitrosebugten
Irene og Nick fra Tornerosebugten

Vi startede turen på kommunens grund ved P-pladsen på Strandvej.

Køerne, 4 stk. var dagen forinden kommet på fold. Der skulle komme én ekstra ko i løbet af 
dagen. Folden så udmærket ud, men dog præget, som forventet, af opvækst af vedplanter. 

På kommunens arealer ved p-pladsen er der uden for hegnet spredt forekomst af roser. Vi af-
talte at disse forekomster ryddes manuelt i et samarbejde med Gyvelbugten. 
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Vi drøftede muligheden for at forynge lyngen på det kommunale område.

Gyvelbugten Grf. Har en praksis med at slå roserne op til 6 gange årligt.

De har arbejdet med adgangen gennem foldende og lavet små trin ved stenterne.

En stente med trinbrædt.
Grundejerforeningen slår ofte roserne uden for fol-
den.

Vi talte om at roserne helst ikke skal sætte hyben. Kommunen vil gerne have at den bekæmpes 
mere inde i folden. Vi taler nærmere med Gyvelbugtens Grundejerforening om dette.

Gyvelbugten har frahegnet en del af foldens vestlige ende, da skråningerne skrider ved køernes 
færdsel. Området har tidligere været gravet op ved rydning af roser. Det skal have fred for at 
se om det kan stabiliseres. Grundejerforeningen sikrer at der ikke kommer rynket rose på area-
let, der er frahegnet.

Klitrosebugtens Grundejerforening slår også roserne mange gange, op til 7 gange årligt. I år har 
de pt. kun været slået 3 gange på grund af en meget tørre sommer og den ringe vækst.
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Tagrør bredes sig i deres område og ser ud til også at vokse op i klitterne, hvor de ifølge Carsten 
fortrænger blomsterrige arealer med rene tagrørsbevoksninger. Han ønsker at begrænse deres 
udbredelse og spørger til bekæmpelsesmetoder.

Gyvel er også et problem i mange områder. Den spirer ofte på arealer, der har været jordbe-
handlet. Den kan tilsyneladende sætte frø som to-årig plante. Det gør det vanskeligt at lade 
den blive stor nok til at tage med gyvelsnapper.

Klitrosebugten har en del strandenge, der slås hvert år (hvor mange gange??) og som indgik i 
rydningsprojektet. Nogle af disse arealer er ikke blevet slået. Disse uslåede arealer ser faktisk 
meget fine ud. Rynket rose er dog ikke forsvundet helt fra disse områder.

Klitrosebugten har også forsøgt at bekæmpe roser med en opgravning af rodkager. Det kræver 
dog opfølgende kontrol, da der ses en del genvækst i disse rodkager.

Mange steder ses en del selvtægt, hvor folk slår bevoksning og især roser. Flere steder ser det 
dog ikke ud til at virke. Nærmere tvært imod, idet der ses mangel på lyng, revling mv., de på-
gældende steder.

Tornerosebugtens Grundejerforening har meget arbejde med årlige slåninger af strandengene, 
bag klitterne og har især bekæmpet roser med afdækning med sort plastic. De har mange erfa-
ringer med plastic. Især voldene er svære at håndtere, da det er svært at fastholde plastic. De 
har derfor brugt lægter mv. og meget tid og kræfter med bekæmpelsen.
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Tornerosebugten har ligesom Klitrosebugten mange strandenge. De ønsker en naturvenlig drift 
af disse, og har talt om delvise slåninger – bl.a. en slags ”fuldemandsslåning”, som kommunen 
støtter op om, da der skal være variation i områder, da det gavner flest muligt artsgrupper.

Tornerosebugten har fået tilladelse fra Kystdirektoratet til opgravning af roser på en ca. 900 
meter lang kyststrækning. De har 40.000 kr. til arbejdet og vil gerne have gjort en stor indsats. 
Vi drøftede dette og Tornerosebugten vil nu tale nærmere med entreprenører, der skal give 
tilbud på opgaven.

Foran Irene og Nick’s sommerhus har de haft afdækket med sort plastik. Her har effekten af to 
års afdækning været meget effektiv. Roserne er helt forsvundet fra området. Da plastikken blev 
fjernet bortkørte en flok fra grundejerforeningen 4-5 bigbags med døde rosenbuske fra arealet.

Ud for kommunens grund ved den yderste parkeringsplads (arealet ses som det rosenbefængte 
område, bag området som er ryddet for roser, der fremstår som en fald stenvold), har der også 
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været bekæmpet roser især ved opgravning. Roserne er dog fortsat på arealet og bør bekæm-
pes. Evt. ved hjælp af afdækning med plastik. Folden mangler strøm i hegnet.

Foto af kommunens indhegnede område. En efterladt og ødelagt båd på strandarealet bør fjer-
nes. Den fik seddel på at den skal fjernes.

Fælles for foreningerne er at der er enighed om at projektet, og den fortsatte indsats med at 
bekæmpe især rynket rose, har betydet en kæmpe forskel i området. Det er meget mere åbent 
og mange nyder nu naturen og udsigterne. Der er erfaringer med at bl.a. fastboere fra Odden 
tager ud i området og går tur fordi det er så skønt.

Vi aftalte at fortsætte med et fælles fokus på områderne pleje og kommunen vil gerne bistå 
med råd og vejledning og indgå i konkrete drøftelser om tiltag i områderne.

Noteret af Benjamin Dyre 
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