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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Odsherred Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Laura Overby (lauov@odsherred.dk) og Frida Dorph-Petersen (frdpe@odsherred.dk)  

Jeres VILDE projektside: 

 
Facebookside til inspiration og vidensdeling for både grundejerforeninger, private 
sommerhusejere, kommunen og andre aktører 
https://www.facebook.com/groups/1000vildesommerhusgrunde/  
 
Kommunens borgernet hvor der deles information om arrangementer i forbindelse med 
konkurrencen mm. https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/folders/natur-og-biodiversitet  
 

Finaleprojektets titel/overskrift:  
1000 Vilde Sommerhusgrunde 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Odsherred Kommune rummer et stort potentiale for mere sammenhængende og bedre 
natur. Vi er Danmarks største sommerhuskommune. Langt de fleste af de 24.000 
sommerhusgrunde ligger på marginaljorder, hvor der tidligere var heder og overdrev. 
Sommerhusområderne udgør 54 km2, eller 15% af kommunens areal, primært som et 
sammenhængende område langs Kommunens nord- og vestkyst.  
Projektets mål er at få 1000 vilde sommerhusgrunde og mere natur på fællesarealerne. 
Mange sommerhusgrunde og fællesarealer fremstår med kort klippet græs og trimmede 
buske. Grundlaget for mere biodiversitet er dog til stede i form af jordbundsforhold, frøpulje 
og de store grunde.  
 
Kommunen har fra starten ønsket at projektet skulle drives af borgernes engagement. 
BioDAG - en arbejdsgruppe af ildsjæle og frivillige fra de grønne organisationer under Grønt 
Råd Odsherred har stået i spidsen for en lang række aktiviteter, med Kommunen som 
sparringspartner. Der er afholdt seminar for at inspirere sommerhusejerne til, hvordan man 
omlægger til en naturgrund.  
 

Fig. 1 
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om vilde 
sommerhusgrunde 
for grundejer-
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Der er uddannet naturagenter, som tilbyder at gennemgå en grund eller et område med blik 
for naturpotentialet. Ofte kan man nå langt med ganske små ændringer; ophør med 
græsslåning, lyngpleje eller fældning af træer og buske. Der har også været mulighed for at 
booke en fagperson fra kommunen til at give vejledning i hvordan driften omlægges. Claus 
Starup, formand for Klima- og Miljøudvalget, samt Grønt råd, Odsherred udtaler at han er 
meget imponeret over det engagement og drive BioDAG lægger for dagen og glæder sig til 
at se projektet vokse og sprede sig til langt mere end 1000 sommerhusgrunde i årene 
fremover. Kommunen har i samarbejde med DN Odsherred og Geopark Odsherred oprettet 
en facebookgruppe for alle kommunens sommerhusejere. Her kan de invitere til 
arrangementer, deles om udstyr samt dele deres ideer, projekter og gode historier om 
biodiversiteten i deres haver og på fællesarealer. Kommunen deler også videoer med tips og 
tricks. 
 

 
Fig. 2 
Ved Stenlejerne på 
Gniben foretager 
grundejerforeningen og 
Kommunen afgræsning i 
tæt samarbejde til fordel 
for strandeng og 
overdrev. 

 

 
Der er stor interesse for projektet, se bilag 1. I flere sommerhushaver bliver græsplænen 
ikke længere slået. På flere fællesarealer har naturen også fået plads, blandt andet på 
Topperne hvor grundejerforeningen Tornerosebugten udfører naturpleje. En gruppe frivillige 
sommerhusejere er gået sammen om pleje af Skamlebæksletten hvor 7 ha gyvel er fjernet 
og foretaget afbrænding til fordel for hedevegetationen.  
 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Vores projekt er Danmarks VILDESTE fordi det er det mest ambitiøse målt på areal, men 
også er simpelt og derfor har potentiale til at nå ud til rigtig mange mennesker. Ved simple 
metoder kan vi få vores unikke natur tilbage i sommerhuslandet. Projektet stropper ikke 
sammen med konkurrencen, men fortsætter fremover, og vi håber at vi på sigt kan ændre 
målet til 10.000 vilde sommerhusgrunde.   
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 
 Nytænkende Projektet er nytænkende fordi det prøver at opbløde den rigide zonestatus 

som vi har inddelt vores land i – sommerhusområder er andet og mere end sommerhuse 
og rummer store naturværdier hvis den rigtige drift og pleje indføres. 
 
 

 Engagerende Udover flere workshops, møder, oplæg og samarbejde med grundejere, 
opildner grundejerne imellem også hinanden til at lave den vildest mulige have og 
fællesarealer. Kampagnemateriale og klistermærker gør, at budskabet spredes. 



 
 

 Vedvarende Sommerhusene ligger på gamle overdrev og heder, og vi vil forsætte 
denne kontinuitet. Vi arbejder på temalokalplaner som vil binde områderne til at bevare 
biodiversiteten for eftertiden, og undgå parcelhushave-tendensen. 
 
 

 Stort Alle kommunens sommerhusgrunde er indtænkt i projektet, herudover også de 
projekter som grundejerforeningerne har lavet i fællesskab – der tilsammen kan danne 
store sammenhængende naturområder med en mosaik af habitater og naturtyper. 
 
 

 Intelligent Da mange eksempelvis har orkideer og kobjælder helt uden at vide det, kan 
man med oplysning og den rette drift få rigtig meget natur for få midler – vi prøver ikke at 
skabe ny natur, men at skabe respekt for den eksisterende. 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? 
Samarbejdet med borgerne og lokale ildsjæle rummer en kæmpe ressource som vi gerne vil 
bygge videre på. Borgerne har været en helt essentiel del af projektet, da det er deres 
private arealer, naturen har indtaget. Med lidt kyndig vejledning fra kommunen og lokale 
ildsjæle er projektet blevet mere eller mindre borgerdrevet, hvor det er borgerne der 
inspirerer hinanden og udfører en stor del af arbejdet.  
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Kommunerne kan med fordel alliere sig med et korps af frivillige: at uddanne frivillige som 
kan gå ud og sprede budskabet yderligere, betyder at informationen kan sprede sig som 
ringe i vandet. Det kan ligeledes ved større projekter være en fordel at danne en 
styregruppe, hvis man som kommune har travlt med sagsbehandling og ikke kan nå det hele 
selv. Der ligger et enormt potentiale i engagerede frivillige. 
 

 
Fig. 3 
Der uddannes 
naturagenter som kan 
bookes til at fortælle 
private og 
grundejerforeninger 
om deres arealers 
iboende potentiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
At bygge videre på eksisterende naturværdier er meget mere omkostningseffektivt end at 
skulle genoprette områder, der er forarmede. I samme tråd bør man bygge videre på ellers 
oversete potentialer: for eksempel er der slående mangel på skovlysninger og andre 



overgange mellem lysåben natur og vedbevoksede arealer i det danske landskab. 
Sommerhusområderne, der alligevel tit har større vedbevoksede områder, kan indtage 
denne funktion, hvis de rette arter plantes – dette kan opnås ved den rette formidling. 

Bilag 1 – Faktaark 
1000 vilde sommerhusgrunde i Odsherred Kommune 

Potentiale: 54km2. 
Mål: 1000 vilde sommerhusgrunde. 
Deltagere ved seminar for sommerhusejere med workshops: 93 personer, fordelt på 
over 40 sommerhusgrundejerforeninger. 
Uddannede naturagenter: 15 personer indtil videre. 
Gennemførte besøg fra naturagenterne: omkring 40 besøg med deltagelse af mindst 2-3 
grunde pr. besøg, ofte væsentligt flere. 
Samlet antal sommerhusgrunde som har fået besøg af naturagenter: Omkring 200 
grunde og deres ejere. 
Antal grundejerforeninger der har naturplejeprojekter i gang, eller fået indledende 
vejledning fra kommunens naturteam: Ca. 25. 
Involverede aktører: Danmarks naturfredningsforening Odsherred, Geopark Odsherred, 
BioDAG (Biodiversitets arbejdsgruppen).   
Link til facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1000vildesommerhusgrunde/ 
Kommende aktiviteter: Projektet lever videre efter konkurrencens afslutning. Der skal 
uddannes flere naturagenter, som vil fortsætte med deres tilbud om besøg hos 
sommerhusejerne. BioDAG planlægger i øjeblikket en Naturfestival i sammenhæng med 
Odsherreds lokale folkemøde, hvor der også vil være indslag og aktiviteter målrettet 
sommerhusejerne. Desuden er kommunen og BioDAG i fællesskab i gang med at designe 
et klistermærke og en pjece som kan omdeles til de sommerhusejere som er med i projektet 
og har lyst til at skilte med det. 

https://www.facebook.com/groups/1000vildesommerhusgrunde/


Bilag 2 
Uddrag fra oplæg for sommerhusejere til grunejerforeningens generalforsamling. Vægten 
ved disse oplæg ligger især på at fremlægge for de enkelte lodsejere, hvordan de kan 
bidrage til at skabe store sammenhængende naturområder hvor arter kan leve og sprede sig 
– at fortælle om risikoen ved fragmentering og hvordan de kan afhjælpe tendensen. 
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