Du indbydes hermed til

DN NATURPLEJENETVÆRKSTRÆF 2019
på naturlokaliteter i Odsherred Kommune/Geopark Odsherred,
Vestsjælland

Lørdag 11. maj kl. 10 - søndag 12. maj kl 16
Det er muligt at ankomme og overnatte fra fredag den 25. maj kl 17.
Tilmelding senest fredag d. 5. april 2019 på DNs hjemmesides for kursusmoduler.
https://aktiv.dn.dk/naturens-universitet/alt-det-praktiske/tilmelding/
Natur i Odsherred.
I samarbejde med Odsherred Kommune, tre frivillige plejegrupper, lokale lodsejere og især
DN Odsherred skal vi besøge og pleje forskellige naturtyper og naturlokaliteter samt
diskutere naturpleje - hvornår, hvordan og hvorfor.
Vi har denne gang fokus på færre områder, hvor vi så gør en større indsats.
Vi frilægger dele af et stengærde langs en af Kløverstierne på Egebjerghalvøen, vi fælder
selvsåede fyrretræer (store som små) og laver ’rettidig omhu’-pleje vedr. rynket rose og
havtorn på et overdrev ved Klintebjerg, vi trækker gyvel op på lavhede og slår med le til
fremme af nikkende kobjælde ved Skamlebæksletten.
Vi botaniserer, vi diskuterer den bedste pleje på naturområder og hvad man gør i et
monotont agerland.
Og ikke mindst - vi udveksler plejeerfaringer og hygger.

Mødested den 11. maj kl. 10:
Lestrup Fodersalg, Egebjergvej 257, 4500 Nykøbing Sjælland. Lige nord for Egebjerg by.
Transport til Odsherred
DN refunderer rejse til netværksmødet efter gængse regler. Vi opfordrer til samkørsel fra
Aarhus, for at så få biler som muligt skal på færgen til Sjællands Odde – og ligeledes fra
Storebælt. Vi sender deltagerliste ud samt huskeliste og evt. materiale.

PRAKTISK
Overnatning fra fredag til søndag:
Høve Hjemmeværnsgård nedenfor Esterhøj i Høve, Veddingevej 11, 4550 Asnæs
http://www.hoeve-hjemmevaernsgaard.dk Vi skal bo i sovesale på Hjemmeværnsgården.
Der skal selv medbringes sovepose/dyne, sengelinned og håndklæder.
Hjemmeværnsgården ligger på 4 tdr land (op ad bakke), så der er god mulighed for
teltslagning på arealet, hvis man ønsker at finde en plet for sig selv. Måske endda med flot
udsigt over Sejerøbugten.
Odsherred er meget seværdig og idyllisk, så det kan anbefales at overveje et endnu længere ophold
før eller efter – meget egnet til ture til fods eller på cykel. Se også Geopark Odsherred.
Forplejning:
Man er på egen betalt kost fredag aften. Medbragt madpakke/picknickurv + drikkevarer.
Vi køber ind til simpel morgenmad lørdag.
Medbring termokande med indhold til kage i løbet af dagen. I kan fylde op med kaffe/te til
morgenmaden på bostedet. Husk selv krus.
Der serveres sandwich, vand/juice/øl til frokost lørdag og søndag.
Lørdag aften spiser vi middag på bostedet.
Vi håber nogle deltagere melder sig til at bage kage til lørdag eftermiddag (fingeregnet), lørdag aften (gerne til ske og tallerken) og søndag eftermiddag (fingeregnet).
Praktiske forhold vedr. naturplejen:
DN sørger for diverse naturplejeredskaber (træ-optrækkere, mukkerter, leer, spader, save,
grensakse, økser etc.). Medtag gerne træ-optrækker samt egne redskaber, hvis du hellere
vil bruge det. Husk praktisk tøj, handsker, gummistøvler/vandrestøvler, vandflaske,
termokande til varmt kaffe-/tevand og krus.
Ved ankomst fredag
Det er muligt at ankomme på Hjemmeværnsgården i Høve den 10. maj fra kl 17.
Vi organiserer en fælles vandretur på Rævebjerg kl. 19, hvor vi botaniserer (bl.a. hyldegøgeurt) og spiser medbragt madpakke/picnickurv.
Inden solnedgang over Sejerøbugten kl. 21 kommer geolog
Jakob Valløe Hansen, Geopark Odsherred, forbi og
fortæller om geologien i Odsherred, netop den geologi og
forhistorie som er forudsætningen for den natur der findes i
området i dag.
Ved tilmelding skal man derfor notere, om man kommer
fredag, og om man i givet fald deltager i denne aftentur.
Lørdag aften
Efter en dags naturplejearbejde og en god middag vil der blive mulighed for at netværke
og udveksle erfaringer om naturpleje. Birgitte Lau, DN Odsherred, vil give en introduktion
til Klintebjerg, som vi skal besøge søndag.
Har du lyst til at holde et lille oplæg, eller bare kort fortælle om gode eller dårlige erfaringer
med naturpleje, så giv lige arrangørerne besked af hensyn til planlægning.

TIDSPLAN OG PROGRAM
Lørdag d. 11. maj
Kl. 10: Velkomst hos Lisbeth Hansen, Egebjergvej 257, 4500 Nykøbing Sjælland.
Præsentationsrunde og kort præsentation af projekt ’Veje Til Vildnis’ ved Mie Bonde.
Naturpleje med rydning af vedplanter ved stengærde - og videre diskussion af hvad
der kan gøres, for mere natur i det monotone agerland.
Kl. 12.45 –13.45: Frokostsandwich på Skamlebæksletten.
Muligvis sponsoreret af Odsherred Kommune eller Grønt Guld
Introduktion til Radiostationen Skamlebæksletten ved Bente Ilsøe, Skamlebæk
Naturlaug/ DN Odsherred.
Kl. 13.45 –17.00: Aktiv naturpleje og botanisering på Skamlekæksletten
Optræk af gyvel, fjernelse af selvsåede fyrre-arter og revling, slåning med le til fremme af
Nikkende Kobjælde.
Kaffepause til kage og medbragt egen the/kaffe
Kl. 18.00 - 19.00: Indkvartering mm på Hjemmeværnsgården, Høve.
Kl. 19.00 - 20.00: Aftensmad fra Det Vilde Køkken, Klint.
Kl. 20.15 -?: Aftenhygge med erfaringsudveksling om naturpleje.
Oplæg ved bl.a. Birgitte Lau, DN Odsherred, om Klintebjerg-fredningen.
Indlæg fra deltagere??

Søndag d. 12. maj
Kl. 7.00 Morgenmad og madpakke-smøring. Medtag varmt vand i thermos til kaffe/the.
Kl. 8.30. Tjek ud og afgang fra Høve
Kl. 9.30 – 13.00: Botanisering og naturpleje ved Klintebjerg (fældning af store og små
fyrre-planter og rynket rose) i samarbejde med Odsherred Kommune og en lokal
plejegruppe ved Birgitte Lau, DN Odsherred,
Kage til egen medbragt kaffe/te.
Kl. 13.00 - 13.30: Frokostsandwich med lokalt kød og vilde urter ved Klintebjerg.
Muligvis sponsoreret af Odsherred Kommune
Kl. 13.30 – 15.00: Botanisering og naturpleje ved Klintebjerg, fortsat.
Kl. 15.00 -15.30: Kaffe og kage (evt. i Det Vilde Køkken, Klintvej 158 B, 4500 Nykøbing
Sj.) samt evaluering, stafetten går videre og på gensyn i 2020.
Overvej om din DN afdeling tager stafetten?

OM NATURLOKALITETERNE
VEJE TIL VILDNIS
Mere natur langs en kløversti på Egebjerghalvøen, Lestrup.
Fondsansøger: Mie Bonde miebonde74@hotmail.com,
Egebjerg Bylaug/Grønt Råd Odsherred: Susan Berry Bacca, susanberrybaca@gmail.com
Lodsejer: Lisbeth Ulrich Hansen, Egebjergvej 257, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59329363

Lisbeth Hansen, ejer af landbrugsarealet, er interesseret i at dele af arealet indgår i et
projekt omkring etablering af stier med mere natur, bl.a. oprensning af et vandhul, rydning
af stengærde langs allerede etablerede kløverstier og evt. græsning omkring søen.
Mie har ansøgt flere fonde om penge til et projekt omkring udvikling af ’stepping stones’ for
arter, med formidling af områdets naturpotentiale for de, der bevæger sig rundt på stierne.
Mie har i samarbejde med Lisbeth og andre for nyligt søgt bl.a. 15. juni-fonden og
Friluftsrådet om midler til projektet. Planen er at søen skal oprenses over vinteren, og der
er stor vilje til at gå i gang - om de får midler eller ej.
Susan arbejder på et projekt omkring biodiversitetskorridorer, der skal forbinde de tre
skove i området - hvor der også for nyligt er etableret kløverstier. Sidder med i Grønt Råd
Odsherred og repræsenterer Egebjerghalvøen gennem Egebjerg Bylaug.

Videre fra Lestrup
til
Skamlebæksletten

SKAMLEBÆKSLETTEN
Kontaktperson: Bente Ilsøe, DN Odsherred/Skamlebæk Naturlaug:
benteilsoe@hotmail.com tlf. 2628 1344
https://www.facebook.com/groups/Skamlebaeknatur/
http://www.odsherred.dk/naturen-tilbage-til-skamlebaeksletten
Det knapt 30 ha store overdrev- og hedeområde er tidligere ejet af TeleDanmark.
Det kom ikke med i den store Veddinge Bakke-fredning og er nu solgt til
’Ejendomsselskabet Norden’.
Kommunen er ansvarlige for plejen af området, der er Natura2000 og §3 areal.
Det frivillige Naturlaug har gennem flere år trukket gyvel op. De forsøger (efter aftale med
ejeren) at holde den invasive gyvel nede, men når kun max 1/10 af problemet, selvom
mange mennesker møder op til deres arrangementer.
Skamlebækken løber gennem. Skrænten skrider af og til og det er ikke til at se, hvor det
skrider og hvor det lander.

Skamlebækkoloniens areal/sti til stranden er også tilgroet af bl.a. roser. Her findes flere
sjældne arter, bl.a. Nikkende Kobjælde. Dertil Hedelyng, Blåmunke, Alm. Pimpinelle,
Bakke-Nellike og Knoldet Mjødurt.
Her er link til BioWide felter: http://www.biowide.dk/lokaliteter.aspx?id=093

Skamlebæksletten øst
for Ordrup Næs

Fra Skamlebæksletten til Høve Hjemmeværnsgård

KLINTEBJERG
Kontaktperson: Birgitte Lau, DN Odsherred: blau@ruc.dk tlf 41625931
https://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2017/fredning-af-klintebjerg-ogfladvandet/
https://www.geoparkodsherred.dk/odsherred/klintebjerg
Store dele af Klintebjerg er ejet af Odsherred Kommune og er fredet med deklaration af
1967. Pt. afventer en ny fredning, der inddrager et større område og reviderer
eksisterende.
Kommunen skal da udarbejde en plejeplan inden for 2 år – hvor bl.a. opvækst af selvsået
østrigsk fyr skal fjernes– håndsav/økse/motorsav og mindre område med Rosa rugosa
skal skæres ned årligt fremover. Men denne sag tager jo tid.

Omkring Klintebjerg findes mange fine overdrevsarter, bl.a. Due-Skabiose, Hjertegræs,
Eng-Havre og Tjærenellike.

Fra Høve til Klintebjerg og Det Vilde Køkken på Klintvej 158, 4500 Nykøbing Sj.

Vi glæder os til at se jer til en spændende og aktiv weekend!
Med venlig hilsen
DN Naturplejenetværket ved Anna Bodil Hald (formand for DN Naturplejenetværk) og
Majken Sundahl (DN Sekretariatet) samt Tine Mortunach, DN Odsherred.

