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Velkommen til en ny sæson i Kaarup Skov og på Ordrup Næs 
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Vi gentager successen med strandrensningsdag, der i år holdes  
lørdag den 25. april. 
Vi begynder som vanligt på Sydstranden kl. 11, går langs stranden til Næsset og slutter kl. ca. 13 
med let frokost hos en af Næ  til både at gøre nytte med at samle 
affald og få snakket med dine naboer. Alt hvad du skal tage med er dit gode humør og et par 
havehandsker. Tilmelding senest 20. april til Karsten Fuglsang på asp.fuglsang@mail.dk. 
 
Næsgården 
Næsgården skiftede ejer 1. september 2014. De nye ejere er Peter og Christina Treschow fra 
Torbenfeldt Gods ved Mørkøv. Erhvervelse af Næsgården er sket som en naturlig forlængelse af 
deres nuværende arbejdsområder. De er vant til at arbejde med både natur og fredede omgivelser og 
den dermed hørende kontakt til offentlige myndigheder.  
Deres målsætning er at udføre arbejdet med størst mulig respekt for naturen og omgivelserne, 
samtidig med at de søger at optimere de forudsætninger de står med. Bestyrelsen har i oktober 2014 
haft et konstruktivt møde med de nye ejere, hvor vi udvekslede viden, ønsker og planer for 
fremtiden. 
De foreløbige planer er, at Næsgården nedrives. Herefter ryddes grunden, og søen på Næsgårdens 
parcel oprenses. Markante træer vil blive bevaret, og grunden vil blive udstykket i parceller på 



mindst 2.700 m2. I første omgang tilbydes grundene til de omkringboende, hvoraf nogle allerede 
har henvendt sig herom. Der er truffet aftale med en fåreavler om græsning af Næsset. Der er tale 
om en fin besætning af Spelsau får, et urgammelt nordisk landracefår, som har danske rødder helt 
tilbage til bronzealderen. 
Mail til Peter Treschow: P@treschow.eu 
Læs evt. mere om Torbenfeldts arbejdsområder på nedenstående hjemmesider.   
www.Naturskolen-Tommerhuset.dk, www.Ridekort.dk, www.marionbayhouse.com.au 
 
Naturforeningen 
Efter ejerskiftet af Næsgården har Naturforeningen indledt afviklingen af den aktive indsats 
vedrørende henholdsvis Næbbet og Plateauet, et arbejde der har varet i otte år. Plejen vil fremover 
blive varetaget af de ny ejere. I efteråret blev tre skotske Galloway kreaturer (verdens ældste 
hornløse kødkvægrace) sat ud på Lang Agre. Under de rette betingelser kan Galloway klare sig ude 
hele året. Kommunens areal nord for Aspargesmarken blev ryddet i efteråret. Bautastenen er igen 
frilagt og flot synlig i landskabet. Efter at området nu indgår i Geopark Odsherred, er der kommet 
mere opmærksomhed på hele Odsherred, og ikke mindst på vort område. Omdelingen af 
Naturforeningens områdefolder er blevet vel modtaget og har bl.a. medført, at der er kommet flere 
medlemmer. På generalforsamlingen 20. juli vil man diskutere, hvilke opgaver foreningen fremover 
skal varetage. Læs mere om Naturforeningen på www.kaarupskovogordrupnaes.dk  
Formand: Viggo Hauerberg  
Tlf: 40754732 / 5965 4332 e-mail: ikvh@mail.dk  
 
Både på stranden 
Langt de fleste tager deres både op fra stranden. I fjor var der på grund af stormen Bodil ikke færre 
end ti vrag af joller, der blev fjernet fra stranden på strandrensningsdagen. Foreningen påtager sig 
ikke ansvar for både/bådvrag, der fjernes, hvis de i strid med reglerne placeres på stranden i længere 
perioder. 
 
Redningsposter på stranden  
Sidste års storme tog redningsposterne ved Nordstranden ud for Sandvej og ved Sydstranden ud for 
Skovstien/Skjærkjær. Desuden den lidt større redningsstation, der med støtte fra Trygfonden var sat 
op på stranden for enden af Loenhøjvej. Vi har bedt Odsherred kommune opstille nye 
redningsposter i det omfang, det er påkrævet af Beredskabsstyrelsen. Kommunen har derfor 
genopsat redningsposten ved Nordstranden ud for Sandvej. Kommunen vurderer, at der fra 
myndighedernes side ikke er krav om yderligere redningsposter og redningsveje langs stranden. 
 
Forbud mod parkering ved fortidsminder  
Bestyrelsen modtog i september en klage fra Kulturstyrelsen over, at der om sommeren har holdt 
parkerede biler ved langdyssen på Skovstien. Parkeringen overtræder museumsloven, der beskytter 
fortidsminder mod nedslidning. Kulturstyrelsen har pålagt grundejerforeningen at tage 
forholdsregler imod, at der parkeres ved langdyssen. Vi har nu fået kommunens godkendelse til at 
lægge træstammer på ca. 20 meter langs vejen ud for langdyssen for at undgå 
parkering. En entreprenør er  hyret til at lægge træstammerne ud.  
Forbud mod parkering gælder også ud for Hyrehøj og Tingstedet på Skjærkjær. 
 
 
 
 



Trappenedgange   
Sidste vinters storme har i nogle tilfælde betydet skader på trapper til stranden og dermed behov 
eller ønsker om retablering. Byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen kræver offentlig tilladelse. 
Derfor opfordres beboerne til at være opmærksomme på, hvem der ejer den skrænt, trappen opføres 
på, så man kan søge tilladelse til genopførelse de relevante steder 
 
Veje   
Som vanligt har trafikken været hård ved vejene. I foråret vil skaderne blive forsøgt udbedret efter 
de kendte metoder med høvl til at skabe en jævn overflade og til at lave afløb for overfladevandet. 
Desuden vil der blive lagt stø de steder, hvor hullerne er meget udtalte. 
Asfaltsporene på Næsvej vil komme under speciel omhyggelig behandling, og på lidt længere sigt 
er det planen at asfaltere T-krydsene Ordrupvej/Næsgårdsvej og Næsgårdsvej/Næsvej i det omfang 
budgettet tillader. Vores løbende sporfyldning af vejene vil i år koncentrere sig om vejene i den 
sydlige del af området, startende med Knarbo Agre og Knarbo Klint. Er der særligt generende 
huller, hører vi gerne om det. Man er velkommen til selv at udfylde grimme huller ved at benytte 
grusdepoterne ved Aspargesmarken og ved krydset Birkeberg/Næsgårdsvej. 
 
Vi opfordrer til skånsom kørsel, når der er huller under udvikling, og de står med vand, og så i 
øvrigt overholde de viste hastighedsgrænser!  
Kør venligst max. 20 km/t i foreningens område, dog er 30 km/t tilladt på Næsgårdsvej og Næsvej. 
Mind gæsterne om fartgrænserne. 
 
Økonomi  
Regnskabet for 2014 udviser et underskud på ca. kr. 20.000, hvilket er på linje med det 
budgetterede. For 2015 forventes med et uændret kontingent et mindre underskud end i 2014. Der 
budgetteres med øgede udgifter til vejarbejde, herunder asfaltering på særlige strækninger, idet der i 
regnskabet for 2014 er hensat beløb hertil. Ved udgangen af 2014 er den likvide beholdning på kr. 
285.000. 
 
Affald  
Haveaffald, storskrald og grene vil i år blive afhentet 26. maj, 1. oktober og 26. november. 
Efter aftale med kommunen er der opstillet ekstra affaldsposer til brug for gæster, så alle nemt kan 
komme af med affald. Affaldssækkene står ved en række nedgange til stranden og på 
parkeringspladsen ved Lang Agre og begyndelsen af Næsvej. Hvis affaldsspande ikke er tømt, kan 
man kontakte Team Nyttejob, tlf. 59 66 68 60 eller mail: teamnyttejob@odsherred.dk 

Cykling 
Desværre har der de sidste år været problemer med cyklister, især mountainbikes, som cykler rundt 
på Næbbet.  Det er strengt forbudt at cykle på Næbbet, bl.a. fordi det forstyrrer fårene. Hvis man 
møder en cyklist her, så stands vedkommende og fortæl venligt, hvorfor det er forbudt at cykle her. 

Generalforsamling 
Finder som vanligt sted tredje lørdag i juli, hvilket i år er den 18. juli, kl. 15.30, på Tingstedet, 
Skjærkjær. Dagsorden kommer på hjemmesiden senest den 27. juni. Forslag, som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. juni. 

 



 

 

 

 

 
 
Foto: Viggo Hauerberg 
De tre nye Galloway med deres ejer Per 
Unnerup 
Post og e-mail 
Ønsker man materialer og information 

med post eller e-mail, bedes det meddelt til foreningens sekretær (se nedenfor). Husk at meddele ændring af 
e-mail adresse, adresseændringer og ændring af ejerforhold. 

Hjemmesiden: www.kaarupskovogordrupnaes.dk 
Vi opdaterer jævnligt hjemmesiden,bl.a. netop nu om fårene på Næsset. Klik ind på Aktuelt og følg med i, 
hvad der sker i området.  Har du et godt forslag, en nyhed eller et dejligt foto fra området, hører vi gerne fra 
dig. Se nedenfor under Hjemmesiden. 

Kirsten Møller, Formand            Kirsten Engel, Hjemmesiden      Morten Skjønnemand, Næstformand  
Lang Agre 26-28            Næsvej 80                                      Næsvej 23 
Tlf. 2141 9428                                      Tlf. 2966 7626                Tlf. 3963 0066   
kirsten.v.moller@gmail.com            kirstenireneengel@gmail.com       msk@gorrissenfederspiel.com 
 
Karsten Fuglsang, Miljø og Natur     Jeppe Edens, Vejformand           Hardy Thøgersen, Kasserer  
Skovstien 11                            Birkeberg 1                Lang Agre 7  
Tlf. 4583 0253/2269 7148            Tlf. 2628 9931                               Tlf. 2040 4140    
asp.fuglsang@mail.dk                           jeppe@edens.dk                             hardythoeger@gmail.com  
 
Kirsten Søndergaard, Sekretær 
Skovstien 5 
Tlf. 5962 1032 / 4486 1032 
kirsten.e.sondergaard@gmail.com  
 

 
 
 
 

 

 
 
Foto: Kirsten Engel 
Visse steder er stien langs stranden 
næsten helt forsvundet på grund af 
stormene i efteråret 2013. Her ses  stien 
ved Nordstranden. 


