
Årsberetning 2019-20 
 
 
 
 
 
Dette forår har været anderledes for os alle på grund af 
coronapandemien. Vi kan ikke holde generalforsamling på 
samme måde som vi plejer, men håber at tage grundigt 
revanche næste år. 
 
Der er dog kommet det positive ud af det, at mange af jer 
har opholdt jer mere på Korshage i det tidlige forår end I 
plejer og der er blevet ryddet og fældet, så det er en fryd. 
Hvor er det dejligt at se! 
 
                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
Det er ikke kun jer der har haft travlt – også Skov- og 
naturstyrelsen har haft gang i de store og små maskiner, så 
der nu er ryddet virkelig flot på strandengene langs 
Isefjorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 
 
 
 
Også på ”Porseengen” er der blevet fjernet pilekrat mellem 
porsebuskene. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er virkelig dejligt så meget der bliver gjort for at holde både private grunde og 
offentlige arealer så flotte, så både vi der bor her og alle de der går tur her har noget 
virkelig pænt at se på. 
 
Der skal også lyde en stor tak til de mange af jer, der satte tid af til at deltage i 
naturplejedagen og en særlig tak til familien Tornøe der lagde hus til frokosten. 
Det var igen en rigtig hyggelig dag – og vi bliver flere og flere der deltager for hvert år der 
går. Vi håber at den udvikling vil fortsætte. 
Dette års naturplejedag er lørdag den 12. september, og I hører naturligvis nærmere, når 
tiden nærmer sig. 
 

Måske er der nogen af jer der har undret jer over, hvad der er sket 
med foldene ved Isefjord. Sidste år fik vi nemlig det indtryk, at der 
skulle gå flere dyr og græsse og nu ser det faktisk ud til at foldene er 
mere eller mindre ødelagt 
 
Forklaringen er, at Skov- og naturstyrelsen har fået en bevilling til helt 
nye hegn. Det er planlagt, at de bliver sat op til efteråret og inden da, 
bliver de eksisterende hegn pillet ned. 
Når de nye hegn er sat op, vil der igen blive sat dyr ud i foldene. Hvis 
der bliver givet tilladelse til det, vil der blive sat et læskur op, så der 
også kan blive græsset i vintermånederne. 

 
De mange rydninger på både private grunde og fællesarealerne er med til at Korshage 
samlet lever op til et af formålene med lokalplanen nemlig ”at sikre at området som 
helhed bevarer sin karakter af sammenhængende naturområde.” Ved 
sammenhængende naturområde forstår vi det i bestyrelsen som et område, hvor man ikke 
kan se, hvor den ene grund slutter og den næste begynder. Dette underbygges af 
paragraf 8.1: ”Der må ikke anbringes levende eller kunstige hegn bortset fra læhegn i 
umiddelbar tilknytning til bebyggelsen.” 
 
 



Nu er der jo stor forskel på, hvor ugenert husene ligger på grundene, og derfor er der 
heller ikke gennem årene ført en voldsom kampagne mod de grundejere der f.eks. har 
plantet lidt ud mod vejen, MEN tænk venligst på både ovennævnte formålsparagraf og 
paragraf 8.1, inden I forskanser jer bag tæt beplantning eller barrikader af brændestakke.  
 
I fik i en mail den 2. april videresendt ”Sommerhusnyt”, som udsendes af Odsherred 
Kommune med jævne mellemrum. På denne adresse kan I selv abonnere på 
nyhedsbrevet, hvis I ikke allerede gør det  https://www.odsherred.dk/tilmeld-dig-sommerhusnyt 
 
 
I uge 20 udsendtes et nummer, der tager nogen af de samme emner op, som vi plejer at 
nævne i årsberetningen, så i stedet for at det er bestyrelsen, der har pegefingeren fremme  
vælger vi at citere direkte fra Sommerhusnyt: 
 

Regler for menneskets bedste ven i naturen 
Hunde er en naturlig del af mange familier, men der gælder regler for dem, hvis du tager dem med 
på tur i naturen. Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden 
kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster. 
På strande skal hundene være i snor fra april til og med september. 
 

Beskæring - Husk det nu 
Alt spirer og bliver grønt i øjeblikket, men det kan skabe udfordringer for redningsfartøjer, 
renovationsbiler og forsyningens slamslugere hvis træer og buske ikke bliver beskåret, så husk at 
beskære ind til skel 
Beskæring af planter og træer langs veje  

 

Beskæring af beplantning 

Når dine hække, træer og anden beplantning vokser ud over fortove, veje og stier skal du beskære 
det. 

Fodgængere, cyklister og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din matrikel. Hække, træer 
og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for 
trafikken. Derfor har du pligt til at beskære og holde beplantningen på egen matrikel. 

Vejledning 



• Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove, stier og kørebaner kan bruges 
i fuld bredde 

• Træer og øvrig beplantning skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,75 m over 
fortove, stier, rabatter samt grøfter, og 4,5 m over veje 

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære beplantningen godt, så trafikanterne kan se til 
begge sider, inden de krydser eller svinger ud på vejen. 

 
Heldigvis er det nu kun en håndfuld af foreningens medlemmer der har store træer eller buske der 
rager længere ud end det tilladte. Vi håber, at få de sidste med, så vi fremover kan undgå dette 
punkt i årsberetningen.  
 
Vores veje ser nogenlunde pæne ud, så der vil ikke blive foretaget den helt store genopretning i år. 
Har I spørgsmål eller kommentarer desangående, kan I kontakte vores ”vejmand” Martin Holm – 
Korshage Gyvelvej 6. På samme adresse kan I låne foreningens topskærer, mens vores buskrydder 
kan lånes hos Jesper Nielsen – Korshage Fjordvej 33. 
 
Og skal vi jo ikke glemme Skernrenden! Der står meget vand i den flere steder. Vi minder om, at 
det er de enkelte lodsejere, der skal sørge for at holde renden fri fra grene, blade og andet der kan 
forhindre at vandet kan komme videre til udløbet i Isefjorden. Vi sørger i bestyrelsen for at 
underløbene under vejene bliver efterset og renset hvis nødvendigt. 
 
Det var alt for denne gang.  
 
Vi glæder os til at møde jer alle på stier og strand og håber på en dejlig lang coronafri sommer 
 
Med de venligste hilsener 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 


