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Spørg

smål 

Stillet af grund-

ejerforeningen 

 

Emne Kommunens svar 

1. Hesselbjergvej 

(område 2) 

Hvad gør Kalundborg 

Kommune for at imødegå 

fremtidige oversvømmel-

ser på Reersø i forbindel-

se med stormflod? 

 

Kalundborg Kommune arbejder på nuværende tidspunkt ikke med konkrete 

tiltag til at imødegå fremtidige oversvømmelser på Reersø. Dette skyldes 

flere grunde: Dels må kommunen ikke yde økonomisk hjælp, når det drejer 

sig om sikring af privat ejendom. Dels er der ikke afsat midler til offentlige 

tiltag mod havoversvømmelse, som kan være i almenvellets interesse. Ka-

lundborg Kommune har dog mulighed for at hjælpe grundejerne, hvis de 

indgår i et fælleskab (f.eks. digelaug) om at etablere og finansiere en kyst-

beskyttelsesløsning. Dette sker i henhold til Kystbeskyttelseslovens kapitel 

1a.  

 

Kalundborg Kommune formidler i øvrigt gerne kontakt mellem grundejere 

og etablerede digelaug samt til Kystdirektoratet. 

 

I forbindelse med varsel om storm og/eller stormflod planlægges indsatsen 

af beredskabet, det vil sige Vestsjællands Brandvæsen. Lokale beredskaber 

og kommunens tekniske område involveres i fornødent omfang i forhold til 

forebyggelsen af skader. Under storm og stormfod styres indsatsen af be-

redskabet. Hvis der er akut brug for hjælp kontaktes vagtcentralen (112). 

 

Vestsjællands Brandvæsen er løbende i dialog med frivillige lokale bered-

skaber med henblik på koordinering og etablering af den bedst mulige fore-

byggende indsats. 

 

2. Dalby Hals (om-

råde 2) 

 

Genopretning af 

Fægangsvejen, der er 

meget bulet - især kan-

terne trænger til at blive 

renoveret. 

 

Kommunen er opmærksom på vejens dårlige tilstand, ligesom vejen er ud-

sat i forhold til klimaændringer. Der er ikke aktuelle planer om at renovere 

vejen, men det forventes, at vejens fremtid drøftes inden for det næste års 

tid. 

3. Dalby Hals (om-

råde 2) 

Kitesurferne kommer 

langt ind i bugten og ja-

ger fugle op, der ligger 

på rede. Måske kunne vi 

Kommunen har ikke planer om at opsætte skilte, da der ikke er kendskab til, at 

der generelt er et problem med kitesurfere. Kommunen vil på baggrund af den-

ne henvendelse, være opmærksomme på, om det er et stigende problem.  
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få lov til at opsætte skilte 

om, at området inderst i 

bugten er fredet? 

 

4. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Vindmølle projektet i 

Jammerland bugt, skal 

stoppes på den ene eller 

anden måde, og at vi får 

en hurtig afklaring. 

Der er fremlagt svar på status for Jammerland Bugt kystnære vindmøller på 

Landliggerudvalgets møde den 19. maj 2016, som gengives herunder. 

 

Projektet er en del af statens åben dør projekt og myndighed for dette er 

hhv. Energi- og Naturstyrelsen. 

 

Energistyrelsen afventer på nuværende tidspunkt supplerende oplysninger 

til VVM-redegørelsen, som forventes at indkomme til styrelsen indenfor kort 

tid. Derefter forventer Energistyrelsen at sagsbehandle udkastet til VVM-

redegørelsen, som derefter vil blive udsendt i høring hos berørte myndighe-

der og borgere. Det skal understreges at styrelsen endnu ikke har taget 

stilling til VVM-redegørelsens samlede indhold, men vil gøre dette når det 

endelige udkast foreligger. 

  

Efterfølgende har Kalundborg Kommune rettet henvendelse til Energistyrel-

sen for at afklare om der er væsentligt nyt i forhold til status. Den 30. au-

gust 2016 har Energistyrelsen tilbagemeldt følgende:  

 

Styrelsen modtog i juni 2015 første udkast til VVM-redegørelse til projektet. 

Styrelsen har haft forskellige bemærkninger til redegørelsen og et ønske om 

supplerende udredninger, herunder særligt om forhold der vedr. fugle. 

 

Styrelsen har endnu ikke fået et nyt udkast til VVM-redegørelse, men er 

blevet oplyst, at et revideret udkast kan forventes fremsendt til styrelsen i 

efteråret 2016. Derefter vil udkast til VVM-redegørelse blive fremsendt i 

myndighedshøring herunder også Kalundborg Kommune.  

 

I forbindelse med vindmølleanlæg der skal placeres på søterritoriet har Ka-

lundborg Kommune ikke myndighedskompetencen, den varetages af Energi-

styrelsen. Dvs. at Kalundborg Kommune, som høringspart udelukkende kan 

indgå i dialog, for at opnå en åben og inddragende proces, hvor kommunens 

interesser tilgodeses bedst muligt.  I dette samspil får kommunen mulighed 
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for fx. at fokusere på møllernes placering, opstillingsmønster og mølletype 

for at tilgodese mindst mulig påvirkning af kystområdet og ejendomme be-

liggende nær vindmølleområdet. 

 

5. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Ridning forbudt i klitterne 

på hele Bjerge Sydstrand 

 

Kommunen kan ikke anbefale, at der opsættes skilte med ridning forbudt. 

Det kan oplyses, at der ikke er klitfredning ved Bjerge Sydstrand. 

   

6. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Genetablering af ”blå 

flag” ordningen, (det vil 

være ensbetydende med 

at hunde og heste ikke 

må være i vandet i bade 

sæsonen). 

 

Der er tildelt Blå Flag på strandområdet fra Sukkerkanalen og 400 meter mod 

syd, dvs. umiddelbart nord for Fredskovens  Ejerlaugs område. 

  

De nuværende 7 Blå Flag strande i Kalundborg Kommune er dem kommunerne 

før kommunesammenlægningen havde udpeget som potentielle Blå Flag stran-

de. 

 

I forhold til hestebadning er dette ikke tilladt i perioden 1. juni - 31. august, 

uanset om det er en Blå Flag strand eller ej. 

 

Uanset om en strand har Blå Flag eller ej, så må hunde ifølge naturbeskyt-

telsesloven ikke må være uden snor i sommerhalvåret på danske strande 

(fra april til og med september). Bekendtgørelse om hunde i naturen findes 

på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk  

 

I forhold til Blå Flag strande er adfærden på strande skærpet således, at 

inden for Blå Flag zonen, som typisk er mellem 2-400 meter, må hundeejere 

ikke tage ophold med deres hund. Man må gerne passere området med sin 

hund i snor, men altså ikke tage ophold (stoppe op, lade hunden bade eller 

svømme, eller i øvrigt blive inden for zonen længere end højst nødvendigt).  

 

Årsagen er hensynet til strandens gæster i forhold til hvis nogen er bange 

for hunde, har allergi eller bliver generet af hundehår. Denne bestemmelser 

er truffet af den internationale jury, og skal formentlig ses på baggrund af, 

at der mange steder i Europa er mange herreløse og løsgående hunde, og at 

adfærden kan være anderledes end her i Danmark. 

 

På en af de informationer der opsættes på vores Blå Flag strande fremgår 

da også, at hunde ikke er tilladt på stranden, men passage er tilladt. 
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7. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Kommunal rensning af 

strandene for ukrudt 

m.m., evt. i samarbejde 

med grundejerforenin-

gerne. 

 

Kalundborg Kommune har ikke afsat ressourcer til at bidrage til, eller fjerne 

ukrudt på strandene. I den forbindelse skal det bemærkes, at vind, vand og 

strømforhold løbende ændrer på disses forhold. 

 

Det må bemærkes at strandarealerne udfor Ornum er § 3-beskyttede, og 

ganske vist for størstedelen beliggende indenfor sommerhusområdet og 

derfor kun formelt beskyttet mod tilstandsændring til landbrugsformål, men 

alligevel bør driften/plejen af arealerne i aller-aller-højeste høj grad af-

stemmes efter stedets naturværdier og naturforhold (jf. i øvrigt links til na-

turpleje på naturgrunde mv. se punkt 20) 

 

'Ukrudt' er normalt en betegnelse der finder anvendelse i ha-

ver/rosenbede/dyrkede arealer, hvor mennesker suverænt bestemmer hvad 

der skal gro og hvad der er ukrudt, og ikke noget der anvendes om vegeta-

tionen på naturarealer; der kan være tale om at ukrudt dækker over noget 

helt andet*, men vi er nødt til at være uhyggeligt skarpe på noget termino-

logi for ikke at komme til at lave vores beskyttede naturarealer om til dyr-

ket/kultiveret land. (*Rynket rose o.a. invasive arter er eksempler på uøn-

skede vækster på strandarealer, der burde efterstræbes og udryddes i langt 

højere grad end hvad tilfældet er idag. I enkelte andre kommuner er hørt 

om en model, hvor kommunen har bekostet maskinel fjernelse (= første-

gangsrydning ned til ca. 4-5 m dybde) af rynket rose, og grundejerforenin-

gen efterfølgende har bundet sig til opgaven med at håndluge og fjerne de 

overlevende rodstokke gennem de efterfølgende (2-5?) år. Når der er tale 

om arealer udenfor Natura 2000-områder må opgaven i høj grad betegnes 

som en kommunal kan-opgave.) 

  

8. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Fjernelse af tang i bade-

sæsonen 

 

Teknik og miljøudvalget behandlede i 2014 en sag omkring tang på stran-

dene. Udvalget vedtog, at der som udgangspunkt ikke fjernes tang. Dette 

fjernes kun ved helt ekstreme forhold, som f.eks. ved Havnsø strand efter 

stormen i 2013, hvor der lå et 1-2 meter tykt lag tang på hele strandarea-

let. 

 

9. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Kommunalt samarbejde / 

overholdelse af ordens-

reglement m.m. med 

Kalundborg Kommune har en plejeplan på skovarealet, der støder op til Fred-

skovens Ejerlaugs område. Vi drifter vores skove med et minimum af pleje. Vi 

følger op på evt. behov for beskæring langs vejen i forhold til afvikling af trafik-

ken. 
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hensyn til brand-

sikkerhed, vedligehold 

m.m. af kommunens 

strandgrund, for enden af 

Søvej i vores grundejer-

forening. 

 

 

10. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Kørsel med mindre reno-

vationsvogne, så vores 

grusveje ikke beskadiges, 

(vi har selv vedligeholdel-

sen, og det er grundejer-

ne der skal betale, når 

vejene køres op). 

 

Kommunen har i aftalen med renovatøren mulighed for, at der bliver kørt 

med mindre vogne, der hvor pladsforholdene er vanskelige. I det her tilfæl-

de handler det om trykket på vejen. Der vil det formentlig ikke hjælpe med 

den mindre vogn, da den ikke er væsentligt lettere. 

 

Ejerlauget har selv den almindelige vedligeholdelse af vejene. Men hvis I 

oplever skader påført af renovatøren, er I velkomne til at henvende jer til 

kommunen i de enkelte tilfælde. Så vil renovatøren udbedre skaderne. 

 

11. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Vedligeholdelse af asfalt 

m.m. på Osvejen 

 

Kommunen fører tilsyn på kommunens veje, hvor skader og huller registre-

res løbende og reetableres efterfølgende. Hvis der opdages en uacceptabel 

tilstand i et større omfang, vil vejen gennemgå en større reparation, bas-

sinudskiftning eller nyt asfalt lag vil blive udlagt. På nuværende tidspunkt er 

Osvejens tilstand i et acceptabelt niveau, med enkelte revner hist og pist, 

som er usynlig i det større billede. Vejens karakter ændrer sig lidt efter 

Stubbevej mod syd, men det har ikke en større betydning for vejens nuvæ-

rende tilstand.  

 

Ligeledes foretager vi os kantudfyldning langs vejkanter for at give bedre 

afvandingsmuligheder. Kantudfyldning udføres med kalkgrus som er et mere 

hårdt og holdbart materiale, hvilket giver færre gener. 

  

12. Fredskovens Ejer-

laug (område 3) 

 

Bedre mulighed for mo-

biltelefoni i området 

 

Kalundborg Kommune samarbejder for at understøtte muligheder for opstil-

ling af mobilantennemaster i områder, hvor der er dårlig dækning. Det er de 

enkelte udbydere i Danmark, som skal sikre, at dækningen er tilstrækkelig 

for områderne, og kommunen har ikke mulighed for direkte at præge udby-

dernes prioriteter. Der er vedsendt et link til mastedatabasen, hvor I kan 

orientere jer omkring hvilke master og udbydere, der findes i området. 
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Link til mastedatabasen: 

https://www.mastedatabasen.dk/VisKort/PageMap.aspx  

 

Man kan med fordel kontakte de 3-4 udbydere der findes i Danmark for at 

høre om deres planer for udbygning af dækningen i de pågældende områ-

der. 

 

13. Bjergevang (om-

råde 4) 

Orientering om kommu-

nens rolle i sagen om 

kystnære havvindmøller i 

Jammerland Bugt 

 

Se svar ved spørgsmål 4. 

14. Bjergevang (om-

råde 4) 

Orientering om kommu-

nens syn på og indsats i 

forhold til problemerne 

med Holmen åløb (hvor 

mange grundejere er 

egentlig berørt?) 

Kommunen er i gang med en proces sammen med Holmen vandløbslaug, 

hvor vi arbejder med en forbedring af afvandingen i Holmen vandløb. I den 

proces er vi nået til en beslutning om, at der arbejdes videre med et løs-

ningsforslag, der omfatter en pumpe placeret ved udløbet. Derudover om-

fatter forslaget også en afgravning af bunden og evt. opsætning af vand-

standsloggere. 

 

I Juni 2016 afholdt kommunen og vandløbslauget et møde hvor det blandt 

andet blev aftalt, at vandløbslauget skulle afdække opbakningen til projek-

tet i de respektive grundejerforeninger henover sommeren. Dette skal føl-

ges op af et møde her i september. 

 

Det præcise antal af berørte kendes ikke, men det var blandt andet et af 

formålene med at tale med grundejerforeningerne. 

 

15. Bjergevang (om-

råde 4) 

Samt kommunens syn på 

Søndervangs vejkvalitet 

på stykket fra gård til 

Holmen (vejen fører ned 

til offentlig strand) og 

evt. mulig skiltning, som 

informerer om snæver vej 

og tilbageholdelsespligt. 

 

Vi formoder, at det er den strækning af Søndervang, som er beliggende i 

landzone. Det er politiet, som skal godkende skiltning på landet 

https://www.mastedatabasen.dk/VisKort/PageMap.aspx
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16. Ebbe Nørtved Hvem sætter egentlig 

redningsposter op? Er det 

kommunen eller skal 

grundejerforeningerne 

selv? Og driftsomkostnin-

gerne? 

 

Kalundborg Kommune har opsat en række redningsposter langs Bjerge Strand 

med op til 350 meters afstand imellem. Fra Brovejen i syd og op til Sukkerka-

nalen er der 6 redningsposter, og fra Sukkerkanalen og mod nord er der yderli-

gere 2 redningsposter. Der er således 8 redningsposter langs Bjerge Strand, på 

en ca. 2 km strækning. Disse vedligeholdes  alle af Kalundborg Kommune. 

 

Vi har ikke planer om at opsætte yderligere redningsposter på denne stræk-

ning. 

 

17. Ebbe Nørtved Spørgsmål om opsætning 

af skilte. Denne gang 

drejer det sig om Søn-

dervang, hvor den nye 

sommerhusudstykning er 

godkendt. Der er det me-

get uoverskueligt, og der 

er et ønske om et skilt 

med symbolet for vej-

indsnævring. Jeg tror 

nok, man ved, at på en 

privat fællesvej, står man 

selv for udgifterne, men 

spørgsmålet er, om man 

må sætte skilt op uden 

godkendelse fra diverse 

myndigheder? 

 

Det vil kræve politiets tilladelse, idet vejstrækningen er beliggende i land-

zone, se pkt. 15. 

 

18. Nostrup Vest 

(område 5) 

Opankring af skibe i Ka-

lundborg Fjord: 

Er det muligt alene at 

lade skibe på fjorden op-

ankre på Asnæssiden af 

sejlrenden, så skibene 

ikke giver anledning til 

støj- og lugtgener for 

beboere på det langt me-

re befolkede Røsnæs? 

Kommunen er ikke myndighed. Det er Miljøministeriet. 
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19. 

 

 

Nostrup Vest 

(område 5) 

Naturpleje og Natura 

2000 handleplaner: 

Hvordan tænker kommu-

nen sig at inddrage 

grundejerforeningerne i 

processen omkring udar-

bejdelse af drifts- og ple-

jeplaner for arealer belig-

gende på og omkring ek-

sisterende sommerhus-

områder? 

Der er lige nu et udkast til nye handleplaner i politisk behandling forud for 

den lovpligtige høringsperiode, der skal startes senest 20/10. Pga. tidspres 

har det desværre ikke været muligt at inddrage interessenter under udar-

bejdelsen af selve udkastet, men alle, herunder grundejerforeninger i som-

merhusområder, må opfordres til at give høringssvar hvor man finder at det 

er relevant.  

 

Det er planen at gøre alle de direkte berørte lodsejere opmærksom på hø-

ringsprocessen samtidig med at høringsperioden starter med et brev inde-

holdende de relevante links til hjemmesider indeholdende udkast, bag-

grundsmateriale osv. 

 

Konkret for sommerhusområderne på Røsnæs er der i mange tilfælde tale 

om arealer indenfor fredninger, hvor der forudsættes udarbejdelse af pleje-

planer forud for naturplejeindsatser. Hverken udarbejdelse af plejeplaner 

eller anden konkret naturpleje indenfor Natura 2000-områderne kan ske 

uden fornøden inddragelse af lodsejere og de lokale grundejerforeninger, da 

der er tale om en lovbunden høring angående fredninger og en forudsæt-

ning om frivillighed angående Natura 2000-indsatser. 

 

20. 

 

Nostrup Vest 

(område 5) 

Vil Kommunen i samme 

forbindelse udarbejde 

vejledninger i naturpleje 

af sommerhusområder i 

lighed med f.eks. de initi-

ativer, som Odsherred 

Kommune tidligere har 

taget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen har ikke været opmærksom på de links, Grundejerforenin-

gen Nostrup Vest nævner, men har i 2-3 konkrete tilfælde henvist sommer-

husforeninger direkte til en tilsvarende rapport om naturgrunde og natur-

pleje, som Skærby Strand Grundejerforening har udgivet, se 

http://www.skaerbystrand.dk/Naturpleje_Skaerby_WEB.pdf (4,3 MB, 21 

sider). Generelle oplysninger om naturpleje og naturtyper findes på SVANAs 

hjemmeside (f.eks. http://svana.dk/natur/national-

naturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-3/naturplejeportalen/, bemærk at 

styrelsens hjemmeside er under op- og ombygning), og inspiration til natur-

plejeprojekter kan i øvrigt findes mange andre steder på nettet, f.eks. 

http://naturdok.dk/ huset af Aarhus Universitet.  

 

Kommunen har derfor ikke umiddelbart planer for at opbygge noget selv-

stendigt vejledningsmateriale på hjemmesiden, men at samle relevante 

links kunne bestemt være en overvejelse værd. 

 

http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-3/naturplejeportalen/
http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-3/naturplejeportalen/
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Det kan bemærkes at kommunens egne sider om natur og naturpleje er no-

get mangelfulde og en opdatering og udbygning af informationer om kom-

munens egne naturplejeprojekter længe har været planen fra Plan, Byg og 

Miljøs side, men desværre endnu ikke er blevet effektueret. 

 

21.  Hvordan forholder Kalund-

borg Kommune sig til be-

kæmpelse af hybenrosen 

på egne og andres arealer? 

Inden for Natura 2000-områderne er der en målsætning om indsatser imod 

invasive arter, herunder Rynket Rose. Derfor er der i den kommende plan-

periode lagt op til f.eks. rydning af op til 10 ha. i Natura 2000-område nr. 

157, dækkende Ll. Åmose til og med Flasken (jf. udkast til handleplaner). 

Indsatsen forudsættes gennemført efter frivillige aftaler med de konkrete 

lodsejere. 

 

Kommunen har i øvrigt ikke nogen formuleret politik overfor (mod) Rynket 

rose, mange bevoksninger på kommunale arealer, f.eks. langs Sukkerkana-

len, er betegnet som 'krat' og vedligeholdes som sådanne, jf. de gældende 

kvalitetsstandarder. Dette vil i hovedsagen sige at der foretages fritrumsbe-

skæring af udhængende grene, som generer færdslen. 

 

På såvel private som kommunale arealer uden for Natura 2000-områder 

findes ingen lovkrav om bekæmpelse og heller ikke forbud mod tilplantning, 

handel med og flytning af den invasive art, bortset fra hvad der gælder af 

anden lovgivning, f.eks. angående tilplantning. 

 

Her skal det bemærkes at den generelle § 3-beskyttelse, der skal sikre na-

turarealer mod tilstandsændringer, indenfor sommerhusområder alene sik-

rer mod ændringer til landbrugsformål. Derfor kan lodsejere i sommerhus-

områder frit rydde egne rose-bestande (og desværre også det modsatte: 

Frit tilplante med Rynket rose) uden at komme i konflikt med naturbeskyt-

telsesloven, så længe det ikke sker landbrugsmæssigt (og ikke medfører 

terrænændringer om arealet befinder sig indenfor strandbeskyttelseslinjen).  

 

22.  Kajaksejlads i og ved Hal-

leby å, Flasken, Tissø med 

videre. Hvad er reglerne, 

og hvor ser man disse? 

 

Reglerne for sejlads på kommunens åer er fastlagt i de enkelte vandløbsre-

gulativer, der kan findes på hjemmesiden: 

https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-

_teknik_og_miljø/Natur/Vandløb_og_søer/Vandløb/Vandløbsregulativer.aspx 

For kajaksejlads mv. på Nedre Halleby Å gælder fra Tissø og til nordlige skel 

https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-_teknik_og_miljø/Natur/Vandløb_og_søer/Vandløb/Vandløbsregulativer.aspx
https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-_teknik_og_miljø/Natur/Vandløb_og_søer/Vandløb/Vandløbsregulativer.aspx
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af Fællesfolden, at der kun må sejles i perioden 15/4 - 1/10 i tidsrummet 

07:00-19:00, og på strækningen forbi Fællesfolden og ud til Storebælt kun i 

perioden 15/7 - 1/10, samme tidsrum. 

For Tissø gælder at kajaksejlads må finde sted uden for en 100 m bred zone 

langs søbred eller rørskov. Det er dog tilladt at sejle ud fra bredden (med 

bredejers tilladelse) i lige linje ud af 100 m-zonen. 

Begrænsningerne er fastlagt for at tage hensyn til fuglelivet og odderen. 

 

23.  Hvordan forholder man sig 

på en privat fællesvej, hvis 

der lægges sten ud i rabat-

ten til gene for færdslen? 

 

Ifølge lov om private fællesveje er det ulovligt at anbringe faste genstande i 

rabatten eller på vejareal uden kommunens godkendelse i by- og sommer-

husområder. Dette gælder også store sten i rabatter. 

 

Ved en henvendelse eller klage om anbragte sten i rabatten eller på vejare-

al, skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt stenene skal fjernes.  

 

Før kommunen træffer en afgørelse, skal den i hvert enkelt tilfælde under-

søge og vurdere, hvorvidt stenene er trafikfarlige. Ligeledes skal den for-

handle med politiet. 

 

Kommunen kan udstede påbud om fjernelse af sten, hvis disse er anbragt 

på vejarealet. 

 

24.  Er det muligt at genindføre 

flisordningen? 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 at nedlægge flisordningen fordi den 

er strid med kommunalfuldmagten. Spørgsmålet har i 2013 været bragt op i 

Landliggerudvalget, hvor det blev tilkendegivet, at en tilsvarende ordning 

for sommerhusejere alene, burde varetages af grundejerforeningerne selv. 

På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke skulle ind-

føres en kommunal flisordning for sommerhusejere. 

 

25. 

 

 Hvor går man hen med en 

fredskovssag? 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er myndighed indenfor skovloven, 

se følgende link for mere information: 

http://svana.dk/natur/skovbrug/lovgivning/fredskovspligten-og-tilsyn/  

 

 

http://svana.dk/natur/skovbrug/lovgivning/fredskovspligten-og-tilsyn/

