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Efter nogle smukke sommer- og efterårsmåneder er vores område nu gået i hi for vinteren. 

 

Naturpleje: 

Årets absolut største begivenhed var de to naturpleje-weekender 20.-21. og 27.-28. september, hvor 

et stort antal medlemmer i samarbejde med Odsherreds Skovdistrikt fik ryddet store mængder birk 

og gyvel mellem klit og lyngslette langs Isefjorden. Efter tilladelse fra de lokale brandmyndigheder 

blev der med assistance fra Allerød Redningsberedsskab, Firexpress og vores medlem Leif Kisling 

afbrændt mange enorme bunker kvas 25. oktober. Som et herligt ”gengæld” har Skovdistriktet i 

november ryddet al tornblad og gyvel fra nord til syd. Indhegningen vil i løbet af vinteren udvides, 

således at de nyfældede arealer kan holdes nede af geder og får. 

Resultatet er smukt og meget iøjnefaldende og blev i øvrigt omtalt i Holbæk Folkeblad. Endnu et 

eksempel på, hvor langt den kollektive indsats kan nå i naturplejens tjeneste. Særlig tak til vores 

næstformand Jesper Nielsen, der stod for initiativet i alle dets faser. Men også tak til de mange 

grundejere, der gik til opgaven med krum hals. 

 

Kolonien Isøre 

Er nu fuldgyldigt medlem af grundejerforeningen, og som bekendt er der indgået en god 

kompromisløsning vedr. deres vejbidrag. Ved generalforsamlingen 14.juni var trafikken til/fra 

kolonien genstand for en del debat. Det blev foreslået at finde en alternativ tilkørsel til kolonien fra 

syd via kolonierne Eriksminde og Nørrevang med nyetablering af ny grusvej herfra og de sidste 100 

meter til kolonien Isøre. Bestyrelsen er nu i gang med at undersøge mulighederne for en sådan 

løsning. 

 

Byggesag Korshage Fjordvej 37: 

Idet der henvises til sidste års nytårsbrev og referat fra generalforsamlingen, har Naturklagenævnet 

ikke givet to naboers indsigelser imod kommunens tilladelse medhold. Det usædvanlige sagsforløb 

må således siges at være afsluttet. Det kan oplyses, at tilbygningen  i skrivende stund er ved at være 

færdig. 

 

Salg af Statens ejendomme: 

Regeringen har bla. markeret sig ved planer om drastiske miljømæssige indgreb vedr. salg af 

Statens ejendomme mhp. erhvervsmæssig udnyttelse. Inspireret af bla. Erik Korshagen og Niels 

Juul har bestyrelsen derfor rettet henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen for at høre, om der 

foreligger konkrete planer om feks. salg af vores fredede skovarealer. Fantasierne går på, at man i 

værste fald kan forestille sig privat opkøb, ophævelse af fredningen, udstykning og nybyggeri. 

Bestyrelsen betragter sådanne tanker som utopiske, men vi ville alligevel gerne sikre os, at der ikke 

foreligger konkrete tiltag i den retning. Derfor skrev vi til Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelsen 



om dette emne. For ganske nyligt har vi fået svar, hvoraf det fremgår, at der ikke foreligger 

konkrete planer om at afhænde vores arealer. Styrelsen anser det for helt usandsynligt, at 

Korshagearealerne vil blive solgt, især pga. de særlige beskyttelses- og rekreative interesser, der er 

knyttet til det fredede område. 

 

Vejene: 

Strategien med at vores tre grusveje på skift får ”den store reparation” har som tidligere forudsagt 

reduceret reparationsudgifterne. Igen skal der mindes om vigtigheden af at holde vejsiderne frie 

(minimum 2,5 meter fra vejmidten). Sidste udspil i denne sammenhæng er, at kommunen vil 

anlægge en strengere kurs:  Nemlig selv at foretage den fornødne klipning og eftersende en 

klækkelig regning til de berørte grundejere. Som et konkret eksempel kan nævnes den stadig større 

hældning væk fra grundene på den sydlige del af Fjordvejen med dybe huller til følge.  

 

Eksterne kontakter: 

Vores direkte kontakter til Odsherred Skovdistrikt, Grønt Råd, Fritidshusejernes Sammenslutning i 

Nykøbing – Rørvig Kommune (FSNR) og Rørvig Naturfredningsforening er i årets løb blevet 

udbygget, hvilket er en klar fordel for at højne og intensivere informationsniveauet. 

 

Generalforsamlingen 2004 

Er sat til lørdag den 22.maj kl.10.00. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Nærmere information 

kommer senere. 

 

 

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer. Vi skal i fællesskab medvirke til at 2004 også bliver 

et godt år for vores enestående område. 

 

 

 

 

Joachim Knop 

 

 

 

 


