Naturen i Odsherred skal registreres på ny

Biologerne starter ikke med Adam og Eva, men de smukke hylde-gøgeurter er blandt de arter, som er
under naturbeskyttelsesloven og derfor også bliver registreret. Foto: Biolog Steffen Sørensen

Odsherred rummer et varieret og righoldigt landskab med mange unikke og beskyttede naturtyper, som
alle har interesse i at bevare nu og for fremtiden. Den natur og det landskab, som er dannet under sidste
istid og udgør rygmarven i GeoPark Odsherred, skal nu registreres på ny.
I Odsherred Kommune findes cirka 2.300 beskyttede naturarealer, som kommunen har pligt til at
administrere. Data fra områderne er forholdsvis gamle. Derfor iværksætter Fagcenter for Natur, Miljø
og Trafik nu et tilsyn af alle § 3-områder i kommunen i løbet af en 3-årig periode.

I alles interesse
- Udover at det er et lovkrav at varetage bevarelse af beskyttede naturarealer, er det i alles interesse at
beskytte naturen for vores egen og vore efterkommeres skyld. Derfor ser jeg det som et godt og
nødvendigt tiltag, at de naturområder, som måske har undergået en forandring, siden de i sin tid blev
registreret, netop fordi naturen ændrer sig hele tiden, nu på ny bliver registreret, og jeg håber, alle lodsog grundejere vil bakke op om denne registrering, siger formand for Miljø- og Klimaudvalget Annelis
Stamm. Hun tilføjer, at biologerne har ret til at færdes på områder med beskyttet natur, men at der
bliver taget kontakt til grundejerne de steder, hvor naturområdet ligger tæt på boligen for at træffe en
aftale.
- Hvis vi skulle skrive ud og træffe aftale om et besøg med samtlige ejere af områder med beskyttet
natur, ville det være en meget omstændelig, langvarig og dyr proces, og vi håber derfor på forståelse
for denne fremgangsmåde, som er lovmedholdelig, siger Annelis Stamm.
Hvis du på din grund har eng, mose, sø, hede, overdrev eller anden natur på din ejendom, vil du derfor
kunne vente at få besøg af en biolog fra firmaet Aglaja. Biologerne har fuldmagt fra kommunen til at
færdes på din ejendom.

Besøg i dagtimerne
Du vil som nævnt blive kontaktet på ejendommen, hvis du er hjemme og hvis naturområdet ligger i
nærheden af din bopæl. Hvis naturområdet ligger et stykke vej fra bopælen, vil du ikke blive kontaktet,

