
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

 
 

Dato 30. juni 2011 

Tidspunkt 17:00 

Sted Administrationscenter Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Til stede Thomas Klint Martinsen, Erich Wederkinch, Erik Frandsen, Peder 
Skov, Preben Poulsen, Niels Kristensen, Poul Andersen, Henning 
Jensen, Ole Schmidt, Kresten Petersen, Lasse Braae, Carl 
Henrik Haagensen, Hans Jørgen Olsen, Søren Dam, Erik 
Frederiksen, John Rasmussen 

Fraværende                 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-158906 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
      

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Godkendt. 
Det udsendte kortbilag er ændret, idet følgegruppen efter udsendelse af dagsorde-
nen er udvidet med yderligere 4 grundejerforeninger i den sydlige del af området. 
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2. Konstatering af deltagere samt præsentation 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-158911 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
 
 

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Præsentation foretaget – der vedlægges en opdateret liste over følgegruppens 
medlemmer.  
Eventuelle rettelser og tilføjelser kan indsendes til sekretæren på 
efr@odsherred.dk 
 
 



 
 
 
 

Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 den 30. juni 2011 Side nr. 5 
  
 
 
 

 
 

Følgegruppen for Korevlerne 2011-
2012 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

3. Orientering om anmeldese af dyremishandling 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-158978 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Der er indgivet en anmeldelse for dyremishandling til Politiet.      
 
Sagsfremstilling 
Natur og Miljø vil redegøre for baggrunden for politianmeldelsen, samt forløbet i sagen. 
Foreningen Dyrenes Beskyttelse vil deltage under dette punkt og kommentere anmeldel-
sen. 
 
Administrativ indstilling 
Natur og Miljø indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Erich Wederkinch orienterede om en kælvekvie, som var død under kælvingen og 
andre kælvingsproblemer. Dyret blev fundet efter ca. 2 døgn og var blevet fjernet 
fra området hurtigst muligt derefter. Dette havde afstedkommet en anmeldelse for 
dyremishandling, som var undersøgt af både Dyrenes Beskyttelse og Politiet. Un-
dersøgelsen havde ikke givet anledning til påtale. 
 
De to tilstedeværende repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse fortalte om køernes 
forhold på Korevlerne, som må anses for ualmindelig gode, såvel fodermæssigt som 
pladsmæssigt. 
 
Trundholm Bådelaug kommenterede, at gallowaykvæg skal kunne klare sig selv. 
 
G/F Eldorados repræsentant spurgte, om det var forsvarligt at sætte 1. gangsfø-
dende kvier ud. 
Naturstyrelsens repræsentant fortalte om købet af køerne, og at det er påtalt 
overfor sælgeren, at noget kunne indikere, at der har været for stor en tyr på kø-
erne, idet der har været flere dødfødte kalve end normalt. 
 
 G/F Tre Lyngs repræsentant spurgte, hvad ”dagligt tilsyn” indebærer.  
Dette afgøres af kommunens dyreholder selv. 
 
Det blev til sidst besluttet, at dyreholder inviteres til at deltage i møderne, hvis 
han selv ønsker det. 
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4. Orientering om status på Life-projektet på Korevlerne 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-158986 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Fast punkt på dagsordenen      
 
Sagsfremstilling 
Natur og Miljø vil i samarbejde med Naturstyrelsen redegøre for projektets aktuelle sta-
tus, herunder hegnslinje, effektovervågning m.v.      
 
Administrativ indstilling 
Natur og Miljø indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Erich Wederkinch (E.W.) fortalte om projektets baggrund og historie. Det startede 
i 2006 og blev færdigt (fase1) den 7/4-2011, hvor køerne kom på.  
Der har været nogle problemer med dødfødte kalve, ligesom der er død én ko, og 
en anden er forsvundet. Et af formålene, nemlig at få bremset hybenrosernes 
vækst, ser ud til at lykkes, idet køerne rent faktisk spiser af dem. 
 
Der fremkom herefter en række kommentarer og forespørgsler, hvoraf referenten 
noterede følgende: 
 
Vedrørende broen: 
 Hvorfor er det så tynde stolper, der bærer eltrådene langs broen? Man kunne li-

ge så godt sætte kraftigere stolper. 
 Behøver der være elhegn ved broen? Det står for tæt på, børn har fået stød. 
 
EW: Det er nødvendigt med elhegn, da køerne ellers går under broen. Hegnet står 5 
meter fra broen. Hvis nogen får stød, har de ikke stået på broen, og det er ikke 
muligt at forhindre personer i at gå ud til hegnet. 
Stolpekvaliteten er et økonomisk spørgsmål i.f.m. anlægsprojektet. Det megen 
hærværk har gjort, at anlægsbudgettet har været udsat for besparelser, idet re-
parationerne har været kostbare. 
 
Vedrørende hegnene: 
 Er fårehegnet langs stien/diget nødvendigt? 
 Hvorfor er der ikke fårehegn ud mod klitterne? 
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E.W.: Fårehegnet langs stien er nødvendigt for at sikre, at kalvene ikke går under 
elhegnet og op i sommerhusområdet, samt for at holde løse hunde ude fra området. 
Det har aldrig været meningen, at der skulle sættes fårehegn ud mod klitterne. 
 
Det blev fra flere sider oplyst, at der bevidst fra nogle brugere af området sendes 
løse hunde efter kvæget.  
 
Effektovervågning: 
G/F Tre Lyngs repræsentant spurgte, hvordan man overvåger effekten af det store 
projekt? 
E.W. forklarede og viste på kort de udlagte biologiske overvågningsfelter, som 
fremover vil blive fulgt. 
 
Andre kommentarer og bemærkninger 
 Der er et hegn, som står for tæt på en låge – Natur og Miljø ser på sagen. 
 Korevleområdet skal nærmere defineres og indtegnes på et kort. 
 Lågerne er meget smalle. 
 Grøfterne (dræn) trædes undertiden ned af køer, hvilket giver risiko for over-

svømmelser i sommerhusene. 
 Publikum er glad for projektet 
 Friluftsrådets repræsentant mente, at det er et godt projekt, og at hegnet først 

og fremmest er til for dyrenes skyld. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 den 30. juni 2011 Side nr. 8 
  
 
 
 

 
 

Følgegruppen for Korevlerne 2011-
2012 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

5. Opstart af helhedsplan for stien og støttepunkter på diget langs Korevlerne 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-158999 Initialer: EFR Åbent 
 
Sagsfremstilling 
Odsherred Kommune ønsker at påbegynde en drøftelse af en helhedsplan for stiforløbe-
ne på Korevlerne, herunder navnlig stien langs diget. 
 
Der er i forbindelse med dagens dagsorden indkommet adskillige forslag om, at netop 
stiforløbene og placeringen af bænke etc. langs stien bliver taget op. 
 
Trafik og anlæg vil redegøre for kommunens foreløbige tanker om dette emne.      
 
Administrativ indstilling 
Natur og Miljø indstiller sagen til drøftelse. 

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Thomas Klint Martinsen orienterede kort om kommunens hensigt med stien, nemlig, 
at den (gen)åbnes hele vejen fra Gudmindrup til Høve. 
 
Turistchef Hans Jørgen Olsen orienterede om, at der er tilskudsmuligheder i tips- 
og Lottomidlerne til stianlæg. Han ønskede sig gerne en sti, hvor også cyklister 
kunne færdes. Hvis der skal søges midler, skal der laves et projekt for stien. 
 
Der udspandt sig herefter en drøftelse omkring bænke langs stien på diget.  
Der var meget divergerende meninger om sagen, idet nogle ønskede ens bænke, 
andre meget gerne bænke, der kunne udformes som små kunstværker og også an-
tallet blev vendt. 
 
Vedrørende selve stien blev det fremhævet, at uanset udformning m.v. skal såvel 
stien som selve diget vedligeholdes og være farbar. 
 
Mødes hovedkonklusion blev, at der var enighed om, at man gerne ser en trampe-
sti, men ikke en bred fast funderet sti i hele den nævnte længde langs Sejrøbugten 
 
Trafik og Anlæg udarbejder et forslag, som kan danne grundlag for den videre 
drøftelse. 
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6. Diverse spørgsmål og forslag 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-159024 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Der er indkommet en række forslag fra medlemmerne.      
 
Sagsfremstilling 

 Forslag om flytning af el-hegnet langs broen ved Ellinge strandvej. 
 

 Forslag om at den sydlige indhegning (fase 2) skal starte lige syd for grøften ud 
for Fyrrevej, så arealet mellem P-pladsen ved Ellinge Skovvej og Fyrrevejsgrøf-
ten forbliver uændret. 

 
 
Administrativ indstilling 
      

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Vedrørende ændring af hegnslinjen for den sydlige indhegning, ønsker Natur og Mil-
jø ikke umiddelbart at ændre på denne.  
 

 Det blev fremhævet som et problem, at strandengen for flere år siden er 
sprunget i skov. Hvem har ansvaret for at forhindre dette på private area-
ler? 

 E.W.: Det er kommunens opgave at udarbejde plejeplaner for private area-
ler i Natura 2000- områder.  

 
 Vedrørende badestrandene blev det nævnt, at ambitionsniveauet for ren-

holdelse af disse ikke er særligt højt, og at turistvenligheden adskillige ste-
der er ringe. 

 Det blev i den forbindelse nævnt, at frikommuneforsøget måske kan forbed-
re dette, herunder tangrensning på flere af strandene end i dag. 

 
 Der er ikke meget liv i lagunen. Navnlig er der meget dynd i den sydlige del. 
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7. Fastsættelse af mødedatoer i 2011 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-159076 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til kommissoriet skal der afholdes yderligere 2 møder i 2011, nemlig i septem-
ber og i november/december. 
 
Natur og Miljø skal foreslå følgende datoer: 
 
Torsdag den 15. september 2011 
Torsdag den 17. november 2011  
 
 
Administrativ indstilling 
Natur og Miljø indstiller, at der fastsættes mødedatoer.      

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Mødedatoerne blev fastsat således: 
 
Torsdag den 15. september 2011 kl. 17.00 på Korevlerne 
 
Torsdag den 17. november 2011 kl. 18.00 på Administrationscenter Fårevejle. 
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8. Eventuelt 

Sag 306-2011-22114 Dok. 306-2011-159059 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
 
 

 

Beslutning fra Følgegruppen for Korevlerne 2011-2012 

Dato: 30. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Mødelokale 1+2 

Fraværende:  
 
Intet. 
 
 
Det skal til orientering oplyses, at hegningen af den sydlige fold nu er påbegyndt. 
Hegnslinjen er justeret lidt, for at sikre kvægets færdselsmuligheder. Kvæget bli-
ver flyttet til den nye fold i en periode. 


