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Orientering, marts 2022 

Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs (KSON) 
 

Dette års Orientering indeholder:  

- Beretning fra formanden - side 1 

- Natur og Miljø (havvand, drikkevand, pileurt, strandrensningsdag, fortidsminder, pyrolyseværk) - side 2 

- Veje - side 4 

- Naturforeningen (skiltning, jubilæum, hvervekampagne, naturture) - side 4 

- Tour de France & hjemmesiden – side 5. 

 

Beretning fra formanden 

Kære grundejere! 

Atter banker foråret på døren, og endnu engang har COVID19 haft stor betydning for den generelle 

aktivitet i området og på vore veje .... dog ikke på samme niveau som i 2020/2021. 

Vinteren tager de sidste armbøjninger med foråret. Dette viser sig i storm efter storm, der 

efterlader vore strande med ofrene for disse vinde; strandede både, baljer og andre 

effekter. Iturevne både, tønder fra tømmerflåder og lignede bedes fjernet inden den 8. 

maj. Denne dag har vi den årlige strandrensningsdag, og vi vil her fjerne, hvad der ikke 

hører til på stranden.  

Vort stort forventede opgør med Odsherred Kommune vedrørende spildevandssagen er 

foreløbigt ”lagt i graven”, da den endelige miljøundersøgelse fra eksperter ikke kunne 

udelukke et negativt aftryk på vandmiljøet!  Tak for det!  

I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve og takke for vort samarbejde med den nye formand for 

”Naturforeningen Ordrup Næs”, Peter Blanner. Endvidere er det i år 50 år siden, at Naturforeningen blev 

stiftet. Den er vist mere aktuel end nogensinde! Dette forhåbentlig til glæde for os alle!  

Vort primære område er stadig vejenes beskaffenhed. Vi fortsætter med opretninger/renoveringer af det 

eksisterende vejnet; primært 2 gange hovedopretning og derefter løbende opdateringer. 

Vi har i skrivende stund haft 3 bestyrelsesmøder, hvor vi alle udveksler informationer/spørgsmål, der er 

tilkommet os i den mellemliggende periode.  

Vi har til stadighed prioritetsområder, der inkluderer følgende:  

• opgradering af vejrenoveringer/opretninger i vort område 

• udvikling af foreningen i takt med input/forespørgsler fra medlemmer samt omverden 

• bekæmpelse af invasive arter i samarbejde med Naturforeningen Ordrup Næs. 

Idet jeg ønsker jer alle et dejligt forår & sommer i vor forening, ser jeg frem til at møde så mange som 

muligt ved generalforsamlingen lørdag den 16. juli 2022!  

Med venlig hilsen, Birger Nielsen 
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Natur og Miljø      

Årets aktiviteter i 2021: 

Havvand 

En stor del af arbejdet med havvandet har fundet sted i regi af 

Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt (RNB), som blev stiftet, efter der i 

et års tid havde været et uformelt samarbejde mellem 

repræsentanter for Havnsø Grundejerforening, Bjergenes Grundejerforening og vores grundejerforening 

(KSON). Den primære opgave har været at ytre kritik i forhold til det fælles spildevandsprojekt mellem 

Holbæk og Odsherred kommuner. Der har været mange kontakter til Odsherred Kommune, hvor RNB har 

stillet spørgsmål og understreget foreningens skepsis over spildevandsprojektet. Aktiviteten blev optrappet 

i perioden frem mod kommunalvalget. Kort før valget barslede det rådgivende ingeniørfirma Rambøll med 

en foreløbig miljøvurdering af Nekselø Bugt. Dette førte til, at den daværende borgmester i Odsherred 

kommune erklærede spildevandsprojektet for opgivet, eftersom det ville blive urimeligt dyrt. Den endelige 

rapport er så vidt vides færdig og har ikke givet anledning til ændring af beslutningen om at skrotte 

projektet. RNB har også forstået, at Holbæk Kommune har sadlet om og nu kigger på alternative løsninger 

indenfor kommunen. 

Et andet projekt med RNB’s bevågenhed er pumpeprojektet på Lammefjorden. Projektet går i korthed ud 

på at pumpe næringsrigt drænvand (som giver risiko for algevækst i havvandet) fra de lavtliggende 

landbrugsjorder mellem de to Fårevejler. Drænvandet pumpes til Nordkanalen via en pumpestation ved 

Fårevejle Kirkeby (ca. 100 m inde af vejen ved Slagter Adolfsen). Pumpning var påbegyndt, uden at der var 

opført en dæmning og sluse, som krævet i miljøtilladelsen. Den manglende sluse tillod, at ca. halvdelen af 

drænvandet løb vestpå og endte i Dragsholm kanalen, som løber ud i Nekselø Bugt. RNB har protesteret 

vedvarende over den manglende overholdelse af miljøtilladelsen, og til slut gav kommunen Lammefjordens 

Dige- og Pumpelag påbud om at opføre en dæmning og sluse. Det skete i efteråret 2021. Anlægget kan ses 

tæt ved pumpestationen. 

RNB har fortsat dialog med kommunen om pumpningen og anlægget især med henblik på monitorering af 

næringsindholdet i drænvandet, som RNB har foretaget målinger af og har påvist et meget højt 

næringsindhold. Efter opførsel af slusen bør det høje næringsindhold i drænvandet i højere grad bekymre 

beboerne omkring Isefjord, da pumpevandet i sidste ende løber ud i ”Den Våde Lammefjord” ved 

Gundestrup (nordenden af Audebo dæmningen). RNB har et uformelt samarbejde med lokalafdelingen af 

Danmarks Naturfredningsforening, og det er sandsynligt, at de vil tage problemet op. RNB vil fortsat 

overvåge pumpningen og dæmningen/slusen, men hvis alt fungerer efter hensigten, udgør pumpningen 

ikke et problem for Nekselø Bugt. 

Sidst, men ikke mindst har RNB rettet søgelyset imod risikoen for bakterieforurening af Nekselø Bugts 

badevand. Der var et alvorligt tilfælde heraf i anden halvdel af august, hvor Odsherred Kommune så sig 

nødsaget til at fraråde al badning. Forureningen var værst lige vest for Ordrup Næs. Det er naturligvis 

utilfredsstillende for beboerne omkring Nekselø Bugt. Målinger af badevand foretages hver fjortende dag i 

badesæsonen, og kommunen har pligt til at foretage opsporing af forureningskilder i tilfælde af forhøjede 

bakterietal. Det gør kommunen dog ikke. RNB har været i kontakt med kommunen for at høre, hvordan de 

forholder sig. Svaret har i store træk været, at kommunen mener, at forureningen stammer fra ukloakerede 

ejendomme (herunder sommerhuse) og udløses af store regnskyl. Der samarbejdes med Naturforeningen 

om dette.  
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Forsyningen i Odsherred har bl.a. på denne baggrund besluttet at intensivere tømning af sommerhusenes 

sive- og samlebrønde samt septiktanke. Tømning vil fremover foregå årligt og samtidig vil der blive 

foretaget spuling af siverørene. Det sidste vil forbedre nedsivningen og dermed mindske risikoen for 

overløb. RNB ved ikke, om forsyningen eller kommunen har til hensigt at forsøge at måle på effekten af den 

hyppigere tømning og spuling. 

For at blive klogere på kilderne til forureningen har RNB planer om at kortlægge og eventuelt måle 

forureningsfaren langt bedre end det offentlige. En projektplan er under udarbejdelse i dialog med 

laboratorier og eksperter på området. RNB vil i første omgang rette fokus mod Dragsholm kanalen, som er 

det eneste større udløb i Nekselø Bugt. Først og fremmest vil der blive taget væsentligt flere prøver end 

kommunen normalt gør, og dernæst vil eventuelle bakterier blive undersøgt for at afgøre, om de har 

menneskelig eller dyrisk oprindelse. Mere om dette projekt vil kunne læses på RNB’s Facebook side i løbet 

af 2022. 

Drikkevand 

KSON har modtaget spørgsmål om faren for PFAS (polyfluorider) i Næsgårdens Vandværksvand. Bestyreren 

for vandværket oplyser, at PFAS ikke er fundet i vandet (det er analyseret). Vandboringen befinder sig i 

Kårup Skov og dermed ikke i nærheden af brandøvelsespladser eller steder, som så vidt vides har været 

belagt med brandslukningsskum. Forurening med PFAS er således højst usandsynligt i vores drikkevand. 

Pileurt 

Der er stadig pileurt mange steder i foreningens område. Alle opfordres til 

at presse pileurten ved hyppig slåning og fjernelse af planter og rødder. 

HUSK at meget små stumper af pileurtens stilke eller rødder kan slå rod. 

Fjern derfor alt i plastposer, som afleveres til forbrænding via 

genbrugspladsen i Fårevejle. 

Pileurten på sidevejen til Skovstien vil fortsat blive holdt i ave af KSON. 

Planen er at lægge yderligere presenninger ud i en periode - formentlig i nogle år. Desuden vil pileurt 

udenfor presenningerne blive slået og bortskaffet.  

Strandrensning 

Der vil igen i år være strandrensningsdag, hvor alle, der ønsker at deltage, bedes sende mail herom til 

Henrik Harboe på harboe@dadlnet.dk. Datoen er søndag den 8. maj 2022. Vi starter kl. 11 fra henholdsvis 

stranden ved enden af Strandstien og stranden ved Lang Agre. Vi plejer at slutte med en hyggelig frokost – 

mere om dette til de tilmeldte, når vi nærmer os datoen. 

Slåning af fortidsminder 

Ved generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til slåningen af områdets fortidsminder og om denne 

kunne gøres mere skånsom i relation til de blomster, som findes på områderne (vistnok især på Hyrehøj). 

Henvendelse til vores ”havemand” vil forhåbentlig føre til en lidt mere skånsom slåning, eventuelt på lidt 

andre tidspunkter af året end sædvanligt. Havemanden har fået forslag om at efterlade nogle ”heller” eller 

”pop-op-bede”, hvis der er særligt mange blomster på afgrænsede områder. Mon ikke det kan lade sig gøre 

at tilgodese blomsterne samtidig med at fortidsminderne stadig er tilgængelige og fremstår klart synlige i 

landskabet? 

Pyrolyse (spaltning ved opvarmning) 

Lidt uden for KSON’s umiddelbare interesseområde (men med mulig stor og positiv miljømæssig 

konsekvens i nærområdet) skal det nævnes, at Odsherred Forsyning har startet drift af et pyrolyseværk til 

mailto:harboe@dadlnet.dk
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behandling af slam fra renseværket i Fårevejle og med tiden andre renseværker. RNB har været på besøg 

på renseværket og fået detaljeret indsigt i anlægget og dets muligheder. 

Ved behandlingen opvarmes slammet, så alt kvælstof forsvinder (det er en luftart). Fosfor forbliver i 

restproduktet, som er en koksbriket med højt kulstofindhold. Briketterne er attraktive til gødningsformål på 

grund af fosfor-indholdet. Tungmetaller opsamles ved udvaskning fra røgen. Opvarmningen foregår med 

gas fra slammet, hvorved processen er energimæssigt billig og CO2 venlig. Anlægget forventes at blive 

driftsneutralt, dels fordi briketterne kan sælges, og dels fordi forsyningen ikke længere skal betale de lokale 

bønder for at sprede slammet på deres marker. 

Det bliver interessant at følge pyrolyseværkets drift de kommende år. 

Med venlig hilsen, Henrik Harboe 

 

Vejene 2022  

I år er der ikke specifikke veje, der skal have særligt fokus. 

Forårs- og efterårs-renovering bliver som vanligt udført i april og sidst i oktober. Der vil blive tilført 

støvbinder på vejene i maj/juni. Datoerne ligger ikke fast, da det afhænger af vejrforholdene. 

I forbindelse med udvidelse af elforsyningen til vores område og til Sejerø har der været en del grave-og 

borearbejder.  Planen er, at arbejdet afsluttes før påske. Der vil blive udført gennemgang af de strækninger, 

hvor der har været gravet, så vi sikrer, at elselskabet afleverer vejene i samme stand, som før arbejdet blev 

startet. 

Vi henstiller til alle grundejere om at køre hensynsfuldt på vores veje til glæde for os alle. 

Med venlig hilsen, Hans Peter Busk 

 

Orientering fra Naturforeningen Ordrup Næs 

Ved generalforsamlingen i juli 2021 valgte 4 af bestyrelsens medlemmer, nogle af dem gennem mange år, 

at give stafetten videre til nye kræfter.  Det første den nyvalgte bestyrelse har gjort er, at udtrykke en 

meget stor tak til og respekt for de afgående medlemmers virke for naturen på Næsset. Som ny bestyrelse 

siger vi, at ’Det er store sko vi skal træde i, men vi synes vi er kommet godt fra start’. 

Den nye bestyrelse ser således ud: 

- Peter Blanner, formand 

- Susanne Brinkø, sekretær 

- Stig Nordbøge Andersen, kasserer 

- Thomas Gable, medlem 

- Tina Lindop Gable, medlem 

- Birger Nielsen, suppleant og repræsentant for Kaarup Skov og Ordrup Næs Grundejerforeningen. 

Vi har valgt følgende fokuspunkter for den næste periode: 
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Skiltning om områdets natur: De fleste vil være bekendt med, at vi er en del af Geopark Odsherred, og at 

der på udvalgte steder står store plancher, der forklarer landskabets dannelse og Geoparkens virke. 

Imidlertid er både Engen og Næbbet fredede områder, og sammen med havbugterne på begge sider er de 

dele af et Natura 2000 område. Dette betyder, at området indeholder væsentlige arter og biotoper, som på 

europæisk plan er bevaringsværdige. Disse naturværdier finder vi væsentlige at formidle til både lodsejere 

og gæster i området, og vi vil tage kontakt med både kommune og Geopark for at finde den bedste måde at 

fortælle om områdets internationale naturværdier. 

Genskabe blomsterfloret på Engen og Næbbet: Vi har fra mange sider hørt beklagelser over, at de fordums 

blomsterrige Engen og Næbbet i flere år har været græsset så hårdt ned, at antallet af blomster er gået 

stærkt tilbage, og dermed også de insekter, især sommerfugle, der knytter sig til blomsterne. Vi er i kontakt 

med kommunen for at se, om vi sammen med ejeren kan finde en løsning, der kan være til gavn for alle. 

Naturforeningens jubilæum: Det er i år 50 år siden, at lodsejere på Næsset dannede Naturforeningen, bl.a. 

fordi der fra kommunens side var planer om at etablere en P-plads med diverse faciliteter på kommunens 

grund yderst på Næsvej. Det lykkedes foreningen at stoppe planerne, og siden er der kommet flere opgaver 

til, som for eksempel vedligeholdelse af stier og trapper, bekæmpelse af invasive planter, opmærksomhed 

på ulovlige anlæg, formidling af områdets naturværdier m.v. Vi vil fejre de 50 år i forbindelse med den 

årlige generalforsamling søndag den 17. juli 2022 ved at servere en let frokostanretning og et glas vin til de 

fremmødte, mod en beskeden egenbetaling.  

Hvervekampagne: Vi er i dag knap 100 glade medlemmer af Naturforeningen, primært lodsejere på 

Næsset. Med baggrund i foranstående aktiviteter, som vi mener er til gavn for alle, vil vi i foråret opfordre 

alle medlemmer af Grundejerforeningen til også at blive medlemmer af Naturforeningen. Det koster 200,- 

kr. om året. I vil modtage en folder i jeres postkasser, og i bedste fald også en mundtlig opfordring fra et af 

bestyrelsesmedlemmerne. Tag godt imod begge! 

Årets naturture: Foreningen arrangerer igen i år to ture for medlemmerne: 

Søndag den 10. april – Palmesøndag – afholder vi turen ”Forfædrenes spor”. Museumsinspektør Michael 

Vennersdorf fra Vestsjællands museum vil tage os med på en vandring rundt om Næsset og forsøge at 

levendegøre stenalderens flintesmed, bronzealderens begravelsesritualer, middelalderens landbrug m.m. 

Søndag den 26. juni (skal bekræftes):  ”Engens blomster og insekter”. Entomolog Jan Fischer Rasmussen fra 

Odsherred Kommune vil hjælpe os med at sætte navn på alle de summende, stikkende, flagrende, 

kravlende dyr og de blomster, de fortrinsvis holder til på. 

Nærmere besked om de to ture følger til medlemmerne med forårsbrevet.  

Med venlig hilsen, Naturforeningen 

 

Tour de France 
Og så et spring til sommeren, hvor Tour de France kommer helt tæt forbi vores 
skønne område den 2. juli 2022. Se nærmere her:   
 
 

Hjemmesiden 
Vi opdaterer løbende hjemmesiden og har planer om opgradering af siden. Du er meget velkommen til at 
komme med input eller idéer til nyheder på siden. Du kan skrive til ceciliarebild@hotmail.com 

https://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/tour-de-france-2022
mailto:ceciliarebild@hotmail.com

