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Bestyrelsens skriftlige beretning om Naturforeningens virksomhed det seneste
år, samt orientering om igangværende arbejder og planer.
Velkommen til Naturforeningens 48. generalforsamling. Skulle der være
medlemmer her for første gang, bydes disse særligt velkommen.
I modsætning til de seneste > 15 års praksis med morgenbuffet, vil der i år
alene være øl og vand i pausen. Ændringen er påtvunget os af Covid-19
situationen, hvor buffeter stærkt frarådes.
På et af dirigenten valgt tidspunkt, vil han beordre en „time out“, hvis
hovedformål er at åbne for adgang til baren’s øl og vand.
Jeg lovede sidste år en kort beretning, og vil forsøge at holde dette løfte i år.
Med tilgang af ny medlemmer det seneste år, ser det nu ud til at vi holder
skansen med et medlemstal lige under 100. Medlemmerne synes at være
blevet bedre til at registrere handler og generationsskifter. Vi skal fortsat være
opmærksomme på en kritisk nedre grænse…
Nu er formålet med Naturforeningen jo ikke blot en årlig selskabelig
sammenkomst, og jeg vil derfor genopfriske hvad der grundlæggende er
Naturforeningens vedtægtsbestemte opgaver:
At bevare naturen på Ordrup Næs
At medvirke til at passe naturen og holde næsset tilgængeligt, samt
At udbrede kendskabet til de fredede områder og fredningsbestemmelserne.
I modsætning til Grundejerforeningen, er Naturforeningen ikke påtaleberettiget
udover hvad Naturforeningen i sin egenskab af ejer, kan påtale af aktivitet der
måtte finde sted på foreningens kystareal.
Hvad der foregår på de enkelte matrikler, har vi således ingen officiel mening
om. Det være sig bebyggelse eller beplantning, med mindre en sådan
beplantning breder sig ud på de fredede arealer, og derved truer disse. Hvad
de enkelte medlemmer måtte have af meninger, står for egen regning.

1) Indledning:
Fra de seneste 2 års beretninger vil jeg gentage:
„Når vi i øvrigt ofte taler om „naturen på Ordrup Næs“, bør vi være
opmærksomme på at der ret beset kun er tale om Næbbet, Plateauet,
skrænterne, strandoverdrevet og til dels Lang Agre, som alle i årevis har ligget
udyrkede hen. Alt andet, inkl. Skoven, er kulturlandskab. Netop derfor bør vi
gøre vort bedste for at beskytte den sparsomme oprindelige natur“.
2) Kommunen.
Vi har en fin kontakt til kommunen, hvilket vi sige Naturteamet, Center for
Natur & Teknik.
Et par gange om året har formanden besøg fra Natur og Miljø, og på bænken
på skrænten glæder vi os over naturen, og drøfter plejen af samme.
Så længe kommunen passer sine plejeforpligtelser, herunder plejen af
Bautastenen og Højesten, er vi tilfredse.
Lang Agre vil også i år blive afgræsset, men først efter d. 01.09.2020, hvor der
igen kommer kreatuer på arealet, formodentlig de små dexter køer.
3) Næsgården.
Næsgårdens landbrugsareal er ca 38 ha, hvoraf en stor del udgøres af Næbbet,
Plateauet og sydvest-stranden. Alle fredede arealer er med fuld adgang for
offentligheden.
Når det er sagt, er det fortsat en udfordring at holde mountainbikere væk fra
Næbbet, og ikke mindst løse hunde. Desværre har ejerne af fårene på Næbbet
også i år haft tilfælde med skambidte lam.
Trods den usædvanlige våde vinter, har Gøgeurten også i år, kvitteret med en
flot blomstring på arealerne syd for søen.
Som langt de fleste har set, er den nordligste del af Næssets syd-veststrand nu
også ryddet. D.v.s. at hele strandoverdrevet fra Sandvej/Trekanten nordpå til
Næbbet nu er ryddet for Rynket Rose/Rosa Rugosa. Det er forbløffende hvor
hurtigt strandoverdrevet gror til med oprindelig og ny flora, og desuden at se
hvorledes faunaen i form af bl.a. firben er vendt tilbage. Odsherreds
nationalblomt, nikkende kobjælde ses nu også på overdrevet. Biologerne som
periodevis kontrollerer overdrev og skrænter er meget tilfredse med
udviklingen.

Vi sætter vor lid til at naboer til strandoverdrevet, som endnu har Rynket Rose
på deres ejendom, sørger for at denne ikke breder sig ud på strandoverdrevet.
Projektet har været omtalt de senere år, og er nu i og for sig færdigt, d.v.s.
der mangler fortsat efterbehandlinger på det ca. 2.500 kvm maskinelt ryddede
areal. Som varslet ser arealet temmelig hærget ud, men det skal nok „komme
sig“. Efterbehandlingen går i store træk ud på at „ruske op i overfladen“ hvis,
og når, roserne skulle vende tilbage.
Planlægningen af den sidste rydning var omfattende, og blev økonomisk
muliggjort i form af støtte fra Landbrugsstyrelsen. Det er dejligt at vide at flere
års privat indsats i den grad er blevet værdsat. Naturforeningen lovede at
være tovholder på denne sidste del af rydningen.
Der var gjort informationsskilte klar til opsætning, men Corona krisen satte en
stopper herfor. De umiddelbare naboer blev særskilt informeret.
Plateauet vedligeholdes fint med afgræsning af får, men af og til må der
maskinkraft til, således at dels slåen og dels brombær kan holdes nede. I
modsætning til kreaturer, græsser får meget tæt, d.v.s. blomsterne let et
udsat liv.
4) Hegn.
Naturforeningen deltager ikke aktivt i arbejdet hermed, men tøv ikke med at
lade bestyrelsen vide om der er mangler. Et par låger er det seneste år blevet
udskiftet.
Iøvrigt skal det nævnes at der imellem grundene kun må være entrådet hegn.
Vi har set tilfælde hvor rådyrkid har siddet fast i „nethegn“.
5) www siden.
Følg med i vor gøren og laden på GF’s www side.
Vi gør vort bedste til at holde vore oplysninger vedlige.
Hold jer ikke tilbage med at sende aktuelle fotos fra området til vor ny
„webmaster“.
6) Grundejerforeningen.
Det gode samarbejde fortsætter….

Følg også med i Orientering. GF giver alle mulighed for at holde sig ajour med
regler og vejledninger, servitutter og tinglysninger. Ikke mindst de sidste er
nyttig læsning.
7) Naturforeningens strandareal.
Det skader ikke at oplyse om at Naturforeningen, efter Næsgården, er største
private grundejer på Næsset. Det drejer sig om det ca. 70.000 kvm store
strandoverdrev og skrænter som strækker sig fra Sandvej-Trekanten til
Birkeberg. Hyrehøjvej 1-35 er nabo til skrænterne. Arealet blev erhvervet fra
Næsgården i 1986, og indgik i et arrangement omkring sagen om Lang Agre
udstykningen.
Over årene har hovedopgaverne været at holde arealet fri for Bjørneklo,
forhindre grundejerne i at bygge trapper eller lignende. Kystdirektoratet
meget opmærksom på evt. anlæg i kystbeskyttelseszonen, og kommunen
tilsvarende opmærksom på at Naturforeningen overholder forpligtelsen til
holde arealerne fri for Bjørneklo.
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Dette sidste kræver en årlig indsats med spade, på ofte meget utilgængelige
dele af skrænten. Bjørneklo er på retur, men ikke desto mindre, måtte der
også i år fjernes enkelte eksemplarer.
Bestyrelsen har besluttet at der ikke må anvendes kemi til bekæmpelse af
„ukrudt“ på Naturforeningens areal. Vi må således være klar til at yde en, ofte
krævende, indsats ved håndkraft.
Naboer til foreningens areal er blevet bedt om at holde øje med „ukrudt“, og
sørge for at noget sådant ikke breder sig ud på den ufremkommelige skrænt.
8) Diverse.
I efterårets udgave af Landliggeren var en større artikel om Japansk Pileurt.
Der er tale om en voldsom invasiv plante som af ukendte veje og årsager er
set på Næsset / i skoven. Der skal krasse midler til at bekæmpe den, og inden
længe vil vi nok se at grundejere – på linje med bjørneklo – vil blive pålagt at
bekæmpe planten. Allerede nu anvender flere kommuner store beløb på
bekæmpelse.
Som noget nyt havde Naturforeningen Fredag d. 10.07.2020 arrangeret en
rundtur på Næsset med naturvejleder Jørgen Stoltz. Emnet var strandens
spiselige planter. Vi var 35 deltagere, og valgte netop de 2 timer hvor regnen
fejede indover Næsset.

Undervisning på Plateauet….
Der er planlagt flere lignede ekskursioner. Næste gang mandag d. 12.10.2020
med start kl. 10.00. Tilblivelsen af Odsherred. I 2021 arrangeres en tur hvor
„tang“ er emnet.
9) Pleje af stier.
Siden sidst har vi forestået en rimelig udbedring af trappen ved Digebakken.
Naturforeningen deltager fortsat ikke i plejen af Nordstrandstien – denne
forgår på helt privat plan.
Når vi nu taler om Nordstrandstien, kan jeg oplyse at Naturforeningen
sponsorerer et projekt med at renovere/udskifte den udsigtsbænk der står
ved/på stien bagved Næsvej 74-76. Foreningen har bestilt egetømmer, og
tømrermester Ole Modin har givet tilsagn om at samle bænken.
10)

Pionererne på Næsset.

Vi er ikke kommet videre, men projektet er ikke glemt…

11)

Slutbemærkninger.

Med afslutningen Rosa Rugosa rydningsprojektet, har vi ikke tilsvarende store
projekter på bedding. Men som nu alle ved, er det fremover planen at
arrangere „videns-ture“ på Næsset….en slags havevandringer.
Der afholdes sædvanligvis to årlige bestyrelsesmøde, eet i Påsken, og eet i
forbindelse med efterårsferien. Imellem møderne er der dog god gang i e-mail
korrespondancen. Coronaen betød at årets Påskemøde blev aflyst.
Dette betyder desværre, at papirarkiverne ikke som tidligere bygges op for
eftertiden. vi må derfor holde os til de mere formelle papirer som
mødereferater – hvorimod korrespondancen ofte vil forsvinde.
Til slut mange tak til alle medlemmerne, for god støtte igennem året.
Viggo Hauerberg /10.07.2020.

