
FSNR´s beretning på repræsentantskabsmødet den 31. maj 2014 

 

Afvanding mod Hov Vig:  
 
Siden FSNR´S nytårsbrev hvor afvandingsprojektet mod Hov Vig blev nøje beskrevet, skal der  nu være et 
borgermøde lørdag den 14. juni 2014 på Sognegården i Rørvig. På dette møde har alle interesserede 
mulighed for at stille spørgsmål og afgive bemærkninger til den VVM-undersøgelse, som er udarbejdet 
for at afklare konsekvenserne forbundet med projektet. Det er en forudsætning for projektets 
gennemførelse, at det ledsages af en delvis kloakering af sommerhusområdet. 
Styregruppen for Hov Vig sommerhusområdet har lavet forslag til partsdeling for de i alt 2.475 matrikler 
som ligger indenfor oplandet. Ved en fordeling af de samlede omkostninger på 7,5 mio. kr. på samtlige 
parter, bliver udgiften pr. part  ca. 3.200 kr. svarende til ca. 13 kr. pr. måned med afdrag over 20 år. 
VVM redegørelsen konkluderer, at projektet kan forbedre levevilkårene for arter som spidssnudet frø og 
stor vandsalamander, ligesom projektet forventes at have positiv påvirkning af menneskers sundhed og 
socioøkonomiske forhold, da afvanding og kloakering sikrer sommerhusene mod fugt og uhygiejniske 
forhold. 
Der er høringsfrist for skriftlige bemærkninger til projektet, som skal fremsendes til OK senest den 14. 
juli 2014.  
 
NV Naturstyrelsen Vestsjælland (Skovbruger Rådet) 

Her er FSNR  repræsentant for alle sommerhusejerne i Odsherred kommune. 

Rådets arbejdsområde er Nord - Vestsjælland med en udtrækning fra Rørvig I nord til Roskilde i syd med 
ansvar for statens arealer f.eks. statsskovene / søer / moser/ rørskove / åbne naturarealer / hede og 
klitter ved strandene, som har særlig interesse for os i Rørvig i 2014. Her etableres der udsigtspunkt fra 
Højesande og  Hov Vig Stemmeværket ved bådehuset reetableres, så det bliver muligt at differentiere i 
de to bassiner / afklaring af kysterosionsproblematik for strandene og klitterne.  

Stormen Bodil har gjort stor skade i skovene samt på kysterne i Nordvest Sjælland og derfor givet store 
udfordringer med at genoprette skaderne på naturen, det kræver en meget stor arbejdsindsats, så vi må 
have lidt tålmodighed med at se det færdige resultat. 

Storm og oversvømmelse :    

Den 9. december kom der en pressemeddelelse fra Odsherreds Kommune (OK)  med budskabet, at nu 
skal der ryddes op efter orkanen ”Allan” den 28.  oktober og storm og oversvømmelse efter orkanen 
”Bodil” den 5. december. Hvor OK appellerede til de private grundejere om hurtigst muligt at fjerne 
væltede træer og grene, som var  til gene for trafikken, fra veje, fortove og rabatter ved deres grunde. 

Tilsvarende gjaldt for fjernelse af væltede træer og grene i vandløb og grøfter, dels for at sikre fri 
passage i vandløbene og dels for at undgå nye oversvømmelser. 

Fjernelse af tang på strandene 

Miljø- og klimaudvalget har besluttet følgende vedr. fjernelse af tang fra 12 udvalgte offentlige 
badestrande i badesæsonen 2014 (1. juni til 31. august). De berørte strande i vores område er 
følgende: 



Nordstrandsvej (Kattegat, Nykøbing), Skærby strand (Kattegat, Nykøbing), stranden ved 
Lynghusvej (Kattegat, Rørvig), Telegrafvejen (Kattegat, Rørvig). 

På disse 4 strande ryddes en strækning på op til 100 meter pr. strand, op til 1 gang pr. uge i 
badesæsonen. Tangen aflægges om nødvendigt i bunker til afvanding og analyse og bortkøres inden 48 
timer. 

Årets indsats og den herved forbundne økonomi evalueres i Miljø- og klimaudvalget i november måned 
2014. 

Vandløb  

Det er den enkelte bredejers ansvar at fjerne bevoksningen ved brinkerne og vedligeholde vandløbet 
med oprensning af diverse grene og bundaffald og samtidig sørge for at bunden har det rigtige fald, 
således at vandgennemstrømningen er optimal (bunden må ikke være for dyb og ikke for høj). 

FSNR har i mange år bedt kommunen overholde sin tilsynspligt omkring alle vandløb i Odsherred 
kommune, således at man kan få de faktuelle data, for at vandløbene er i orden og derved kan klare de 
vandmængder der kommer, således at grundene ikke bliver oversvømmet. Med den virkning at vores 
septiktanke bliver fyldte og løber over og blander sig med regnvandet, som derefter løber ud i 
vandløbene, som til sidst løber ud dels i Kattegat og dels i  Isefjorden, med den heraf følgende 
forurening af badevandet i disse områder. 

Hvis bare een Grundejer ikke har passet sit vandløbsstykke, vil der ikke være den optimale vandgennem- 
strømning. Da vandløbet ofte har et langt forløb igennem rigtig mange grunde, kan det derfor være 
meget svært at undersøge, om alle opfylder deres pligt omkring vedligeholdelsen af vandløbet. 

Derfor vil FSNR arbejde for, at Odsherred kommune ansætter et firma til at sørge for at vandløbene altid 
er i orden og trække betalingen herfor over skattebilletten, ligesom man gør for tømning af septiktanke.  
Med et sådant pasningstiltag kan vi måske undgå den store anlægs- og driftsudgift til dræningspumper i 
vores områder. Derudover bliver vi som sommerhusejere fri for det evigt tilbagevendende pasnings- og 
opgravningsarbejde af vandløbene. 

Ansvar for væltede træer : 
Vedr. ansvar for væltede træer skrev FSNR i sit nytårsbrev til jer følgende: 

Det er det væltede træs ejer, som er ansvarlig for at  få fjernet træet og det er også træets ejer, der har 
ret til brændet. Så hvis du har et problem med, at naboens/genboens trætop er landet på din 
sommerhusgrund, herunder et træ der er væltet hen over vejen, bør du kontakte træets ejer og aftale 
hvad der skal gøres. 

Der indkom en del kritik af denne udlægning af ansvaret vedr. væltede træer, så FSNR har derfor 
henvendt sig til Fritidshusejernes Landsforening for at få uddybet dette spørgsmål. 

Indledningsvis vil landsforeningen helt overordnet opfordre grundejerforeningen og dens 
medlemmer til at løse situationen i mindelighed og specielt i en situation som efter stormen 
Bodil, hjælpe hinanden på bedst mulig måde.  
Hvem har ansvaret for at save/bortskaffe et træ, der er væltet ned over anden mands 
ejendom? 



Udgangspunktet er, at det er ejeren af det væltede træ, der er ansvarlig for at få dette fjernet. 
Kender man ikke ejeren af træet eller nægter denne kendskabet til dette, skal man som den 
skadelidte part, kunne bevise, at ejeren af træet burde have vist, at træet kunne vælte og at 
ejeren burde have udvist rettidig omhu ved at fælde det før stormen.  
 
Såfremt ejeren af det væltede træ ikke vil betale herfor, kræver det en retssag for at få 
medhold i dette synspunkt. Her skal man være opmærksom, at omkostningerne til at føre 
sagen ofte vil overstige den eventuelle erstatning. Dertil kommer selve procesrisikoen, idet den 
skadelidte part skal bevise, at ejeren af det væltede træ skulle have vidst 1) at træet var i risiko 
for at vælte og 2) at hvis der var handlet med rettidigt omhu var træet blevet fældet inden 
stormen.  
Hvem har ansvaret for at save/bortskaffe et træ, der er væltet ud over en vej og er der forskel 
på offentlig og privat vej? 
Indledningsvis skal det bemærkes, at det er underordnet om vejen er offentlig eller privat, idet 
det forudsættes, at der er offentlig adgang for almindelig færdsel. Hvis et træ vælter hen over 
en vej, kan myndighederne (politi, kommune) kræve at dette bliver fjernet af hensyn til 
færdslen. Myndighederne kan i den forbindelse vælge at kræve omkostningerne hertil betalt af 
ejeren af det væltede træ. Det samme gælder hvis der er tale om jernbane eller andre 
offentlige anlæg fx elektriske luftledninger.  
Man skal som grundejer i den forbindelse være opmærksom på, om der er tinglyst en servitut, 
der pålægger ejeren at holde træerne i en hvis afstand eller højde fra vejen.  
 
Hvis det væltede træ ødelægger andre ting, hvem har så ansvaret? 
Hvis et væltet træ ødelægger andre ting er det helt afhængigt af hvilke ting, der bliver ødelagt. 
Hvis et træ vælter og laver skader på en andens mands hus, er det skadelidtes egen 
husforsikring, der skal dække skaden, herunder afholdelsen af en eventuel selvrisiko. Såfremt 
der ikke er tegnet en husforsikring, vil man som skadelidte selv skulle gøre et krav gældende 
imod ejeren af det væltede træ.  
 
Hvis et væltet træ forvolder skader på en bil, vil det, såfremt der er tegnet en kaskoforsikring, 
være kaskoforsikringen, der skal dække skaderne på bilen. Er der ikke tegnet kaskoforsikring på 
bilen, skal skadelidte selv gøre et krav gældende imod ejeren af det væltede træ.  
 
Såfremt et væltet træ forårsager skader på ting f.eks. havemøbler, rhodendronbuske mv., der 
ikke er dækket af en forsikring, vil det være skadelidte, der selv, skal gøre et krav gældende 
imod ejeren af det væltede træ.  
 
Turisme i Odsherred 

FSNR´s bestyrelse ser med stor alvor på de mange butikker, der er lukket og står tomme i byerne. 

Bestyrelsen har tænkt meget over, hvad der kan være årsagen til denne butiksdød, er det fordi vi  
sommerhusejere  og  fastboende er blevet ældre og ikke har det store forbrug /behov mere, eller skal 
der ske noget mere for at fastholde de næste generationer, vores børn og børnebørn og deres familier.  



Bestyrelsen besluttede derfor at tage kontakt til turistchefen, som vi havde et møde med den 14. 3., 
omkring hvad der kan gøres for, at Odsherred stadig kan være et yndet og attraktivt område at gæste, 
med sin prægtige natur samt de unikke strande og havnemiljøer. 

 Odsherred Kommune må derfor være meget opmærksom på, hvad den næste generation forventer at 
finde i kommunen, omkring udfoldelse muligheder/oplevelser, således at den kan føle sig tiltrukket af, 
at tilbringe flere dage forår og efterår i kommunen. Dette kræver, at man er omstillingsparat og følger 
med tiden. 

På en konference i Rørvig Centret den 18. 3. viste det sig, at turistchefen og Kommunen var enige med 
os i, at man måtte gøre noget. FSNR kom derfor med nogle forslag f.eks. Beachvolley – Udsigtspunkter 
på Højesande – sommerens skisport Windsurf – Hale/Trække både op på havnestranden med det gamle 
spil, som er i havnen o.s.v.  

Turistchefen fremhævede at man i samarbejde Visit Odsherred / Viden Center for kystturisme og 
kommunen, kunne se nødvendigheden i at få forlænget sæsonen, således at byerne / forretningerne / 
erhvervslivet / kulturlivet kunne opretholdes. Samtidig med at det er nødvendigt, at tiltrække flere fast 
boende familier, således at man derved undgår, at Odsherred kommune virker som en død kommune 
2/3 dele af året. Der skal derfor tænkes i nye baner, således at kommunen kan tiltrække flere familier 
som fastboende samtidig med at /turisterne / sommerhusejerne får lyst til at besøge kommunen i de 2 
ydersæsoner. Der arbejdes med mange nye tiltag. F.eks. en oplevelse/vejviser i Nykøbing og en i Rørvig 
Havn. Derudover en App. som kan downloades, som fortæller hvad man kan se i omegnen og samtidig 
giver brugeren en mulighed for at se, hvad Odsherred kan tilbyde både ude og indendørs, Appen kan ses 
på internettet og hedder:  Feel Like Odsherred 

 


