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Kære alle 
 
Rigtig glædelig jul ! 
 
Med denne julehilsen vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle jer der 
var med til igen at slå deltagerrekord på naturplejedagen og også stor tak til jer der har fået ryddet 
så fint langs vejene. 
Det er skønt, at I alle er med til at sørge for, at Korshage til stadighed er et dejligt naturområde 
både for os, der er så heldige at være sommerhusejere, men også for de mange som besøger 
området. 
 
 

 
 
    
Også Skov- og naturstyrelsen gør et stort arbejde på arealerne. For ganske nylig er der blevet 
gennemført en såkaldt rydningskampagne. Formålet er dels at fjerne risikotræer – træer tæt på 
offentlig vej, der kunne udgøre en fare ved at vælte i stormvejr.  
En anden grund har været at ”jagte” invasive arter som fx sitkagraner. 
Som det ses på det første billede ligger noget af træet i store fine bunker klar til bortkørsel. 
På de 2 andre billeder ser det lidt mere rodet ud. Og det vil det blive ved med i hvert fald i mindst 
et år - til glæde for insekter, krybdyr og biodiversiteten i al almindelighed. 
Skoven er udpeget til at være urørt skov, hvilket bl.a. betyder, at dødt ved skal nedbrydes 
naturligt. 
Ifølge Carsten Poulsen fra Skov-og naturstyrelsen skal der laves en forvaltningsplan for alle urørte 
skove. Processen vil gå i gang om et års tid og der vil blive en offentlig høring i den forbindelse. Når 
vi i bestyrelsen ved  mere, bliver I selvfølgelig orienteret. 



Af andre nyheder fra Skov-og naturstyrelsen kan nævnes, at lågerne i folden langs Isefjorden vil 
blive skiftet ud til tungere modeller, der ikke kan blæse op, når vinden bliver kraftig. Nogen af jer 
har måske erfaret, at lågerne har været skruet fast. Det er ikke sket i efter aftale med Skov- og 
naturstyrelsen, og det vil forhåbentlig ikke gentage sig. 
 
Med hensyn til Andels ansøgning om at anlægge en havvindmøllepark ud for Odsherreds kyst, så 
har Forsvarsministeriet nedlagt veto mod den foreslåede placering udfor Klint. Det forlyder, at 
Andel i stedet vil forsøge at rykke vindmøllerne længere østpå. Hvordan det går med det, ved vi 
endnu ikke noget om. Også det vil vi orientere om, når der kommer noget mere konkret i sagen. 
 
Til slut endnu engang rigtig glædelig jul og godt nytår  - og på gensyn i 2023. 
 
Med mange varme julehilsner  
fra 
Anne Marie og resten af bestyrelsen 
 
PS : generalforsamlingen i 2023 afholdes lørdag den 3. juni på Rørvig Kro og der er naturplejedag 
lørdag den 9. september 
 


