
 

Årsberetning 2022. 

 

       
          Grundejerforeningen Gyvelbugten. 

  Juli 2022.  

Årsberetning 2021-2022. 

Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af fem medlemmer. 

Jytte Becker og Bjarne Olsen ønsker ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen. 

Berit Engberg og Søren Paludan fratræder som suppleanter. 

Ny bestyrelse valgt 2021: 

Formand: Claus Freiberg 

Ny valgte: Frederik Aagaard og Torsten Christensen 

Bestyrelsen konstituerede sig med: 

Kasserer: Bjarne Olsen 

Sekretær: Jytte Becker 

Naturteam: Claus Freiberg 

Vejteam: Frederik og Torsten 

Suppleanter: Berit Engberg og Søren Sadolin 

• En ny begyndelse – overdragelse fra tidligere bestyrelse. 
• Gennemsigtighed/objektivitet. 
• Definer fokusområder.  

o Naturpleje/foldene. 
o Økonomi. 
o Foreningens veje/kommunens veje. 
o Godt naboskab/medlemskab. 

 

 

 

 



Naturpleje og foldene. 

Historik: 

På den ekstraordinære generalforsamling i 2015 blev vedtaget at etablere folde og udsætte 
kvæg forår og efterår for at sikre, at området ikke igen voksede til med krat og vildtvoksende 
træer. 

Referatet adresserer vigtige informationer, der førte til beslutningen: 

1. Det er ikke sandsynligt, at køerne vil medvirke til erosion af klitterne. 
2. Køerne spiser rynket rose, havtorn, div pil m.m. Moderdyr dækker 

over køer med kalve. 
3. Det adresseres at foreningen har vedligeholdelse af arealer udenfor 

foldene, ned mod hegnet. 
4. Krat og høj pilevækst ryddes, derefter kan køerne vedligeholde 

området. 
5. Naturplejen er næsten gratis, modsat vedligehold ved slåning, som er 

blev beskrevet som meget dyr. (Mindst 60.000,-) 

Plejeaftalen, der efterfølgende blev indgået mellem Grundejerforeningen, Odsherred 
Kommune og Birkemosegård og fornyet i 2020 adresserer som indledning: 

”Formålet med indgåelse af denne plejeaftale er at skabe og bevare et åbent artsrigt 
naturområde bestående af forskellige naturtyper og holde disse fri for opvækst af uønskede 
planter som rynket rose, havtorn, div pil m.m. Der skal samtidig tages hensyn til rekreative 
og landskabelige forhold” 

”Når den tilstræbte vegetation er naturligt etableret, sænkes græsningstrykket og 
tidspunktet for udsætning og hjemtagning tilpasses især til gavn for blomstring og fuglelivet ” 

Plejeaftalen pålægger desuden foreningen at udbedre skader på hegn, der ikke er forvoldt af 
kvæg. 

Der er tidligere konstateret dødsfald af kalv og moder ko i folden. 

Der er tilfælde, hvor kvæg har fundet vej ud af foldene gennem stenter. 

Året der gik i foldene 2021-2022. 

Der blev udsat kvæg i efteråret 2021 til afgræsning etc. som aftalt i plejeplanen. 

Som tidligere år har vi efter afgræsning konstateret vækst af pil, bævreasp og rynket rose i 
begge folde- rynket rose specielt i Vest folden.  

Søren Hansen og gjorde ligesom i 2020 et fint stykke arbejde. Der blev slået i bund i det sene 
efterår 2021. Flot arbejde til en pris på lidt over 15.000,-. 

Det er objektivt set uden betydning for uønsket opvækst, at der er kvæg i foldene. 
Foreningen bringer væksten under kontrol via slåning, kvæget kan ikke klare den opgave 
alene. 

 



Afgræsning. 

I foråret 2022 blev udsat kvæg midt maj, 2 stk. i hver fold. 

De to i Vest folden blev hurtigt hjemtaget, da der ikke var nok at leve af. 

De to i Øst folden blev hjemtaget 26 juni. Kvæget tog ikke nok føde til sig. 

Der udsættes kvæg igen 15. august som beskrevet i plejeplanen, og de hjemtages senest 
ultimo oktober. 

Der er pt. intensiv pilevækst i specielt Øst folden, men også i Vest folden ser vi nu stor vækst 
af uønskede planter, buske og træer.  

Kvæg kan ikke vedligeholde arealerne. Foreningen vedligeholder fortsat området med en 
årlig slåning i det sene efterår.  Således kan vi alle fortsat kan nyde det frie udsyn og den høje 
himmel. 

Plejeaftale og økonomi. 

I foråret gennemførte Claus Freiberg og Jytte Becker en gennemgang af foldene med 
Benjamin Dyre, der repræsenterede Odsherred kommune. Formålet var at inspicere foldene, 
udfordringerne i den nuværende plejeaftale herunder fordeling af ansvar/økonomiske 
forpligtigelser. 

2 hovedområder var vigtige: 

1. Økonomi – foreningen kan ikke acceptere vedligehold af hegn, det kan foreningens 
økonomi ikke bære. Hegnstolper er ved at rådne flere steder, de står ustabilt i flere 
områder, hvor kvæget har nedbrudt skrænter op mod hegns pælene. Benjamin Dyre 
gav tilsagn om at Odsherred kommune vil vedligeholde og udbedre hegn. Dette vil 
Claus Freiberg som formand sikre gennem et appendiks til den nuværende 
plejeaftale. Underskrevet af Odsherred Kommune. Uden underskrevet aftale anses 
foreningens økonomi truet. 

2. Nedbrydning af skrænterne sker intensivt. Det er derfor ikke som oprindeligt udtalt 
meget lidt sandsynligt, at der sker en erosion. Det sker og kræver, at dele af hegnet 
flyttes ned mod foldene, samt hegnstolper løbende udskiftes, da en del af stolperne 
nu står ustabilt.  

Bestyrelsen været i dialog med Birkemosegård med henblik på at få præciseret ansvar og 
opgaver. 

Birkemosegård anerkender, at de 

1. Har ansvar for, at vedligeholde vandhullet specielt i Vest folden. 
2. Har ansvar for, at slå under og ved hegn, således at der ikke opstår 

overgange/kortslutninger ved hegn. Skal ske forud for efterårs udsætning af kvæg. 

Det har samlet set løftet en stor økonomisk risiko væk fra foreningen, og sparet foreningen 
for udgifter, der tidligere har været afholdt af foreningen.  



Bestyrelsen respekterer den oprindelige beslutning, at der skal afgræsses med kvæg, men vi 
ved at det er nødvendigt at gennemføre årlige slåninger af foldene, da kvæget ikke kan holde 
uønsket vækst nede.  

Der afholdes som beskrevet i plejeplanen møde med Birkemosegård, Odsherred Kommune 
og Grundejerforeningen, hvor indsatsen vurderes. Dette vil i år ske i oktober, hvor Claus 
Freiberg indkalder interessenter. 

Græsningsaftalen er i 2020 forlænget med 5 år uden ændringer til den oprindelige aftale. 

 

Vedligehold af veje. 

I forår/forsommer er vejene Gyvelbugten, Lyngbugten vedligeholdt. Skovbugten har fået 
genoprettet vejen. 

Vejvedligehold er overdraget fra den tidligere leverandør til Søren Hansen, Ellingeskovens 
Træfældning.  

Knap 22.000,- betalt for vedligehold af Gyvelbugten og Lyngbugten, samt renovering 
Skovbugten.  

Vejteamet 

Torsten og Frederik. 

Strandvejen udbedret. 

Fokus på trafiksikkerhed i vores forening: 

• Hastighed- max 20 km 
• Levende dyr og børn 
• Sideveje til Strandvejen 

o Ansvar/opgavedeling/økonomi Odsherred kommune/ Foreningen. 

Vejteamet har været i kontakt med Odsherred kommune, Vejdirektoratet og politiet med 
henblik på hastigheds regulering, parkering på Strandvejen samt reparationsarbejde på 
Strandvejen. 

Strandvejen er nu udbedret og asfalteret i alle huller. 

Hastighedsregulering i området anser politiet ikke som et indsatsområde, da de ikke vil kunne 
håndhæve det, og ikke ser det som højrisiko.  

Der henvises til hensynsfuld kørsel og godt naboskab. 

Odsherred Kommune vil ikke forbyde parkering langs Strandvejen. 

Det kan atter udfordres, da Strandvejen er redningsvej. 

 

 



Godt naboskab. 

Bestyrelsen vil gerne være vært for en uformel sammenkomst første lørdag i juli på 
fællesarealet ved Gyvelbugten. Dette kan rummes indenfor foreningens budget og 
kassebeholdning.  

Hvis vejret og ikke mindst Generalforsamlingen bifalder det, så arbejder bestyrelsen videre 
med det. 


