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Naturpleje i Fællesskab – et nyt
ambitiøst projekt i hjertet af Geopark
Odsherred
En af Geopark Odsherreds centrale morænebakker, Diesbjerg ved Skamlebæk,
er udpeget til projekt ”Naturpleje i Fællesskab”, hvor borgerne inviteres til at
bidrage med deres ideer til naturplejen og områdets potentialer.
Den stærkt kuperede morænebakke Diesbjerg er ikke bare et af de smukkeste områder med en
vid udsigt over landskabet ved Veddinge, Skamlebæk og Ordrup i den sydøstlige del af
Odsherred Kommune, det er også et kerneområde midt i Geopark Odsherred og et geosite.
Desuden er området internationalt naturbeskyttet fra EU, hvor kommunen er forpligtet til at
sikre bevarelse af den udpegede natur indenfor Natura2000-området.
En parkeringsplads og et par bænke ved Disbjergvej giver i dag den besøgende mulighed for en
travetur i det vidunderlige landskab. Men måske kan Diesbjerg bruges endnu bedre, og
potentialet som et centralt område i geoparken udnyttes mere i forhold til både lokalbefolkning
og turister?
Dialog om aktiverne
”Naturpleje i Fællesskab” handler om at skabe et samarbejde og en dialog mellem bl.a.
jordejere, brugere og sommerhusejere for at udvikle Diesebjerg-området i løbet af de
kommende år.
- Vi skal udnytte de aktiver, som området allerede i dag byder på, for at skabe endnu mere
værdi både oplevelses- og forretningsmæssigt, siger projekttovholder Mette Coulthard
Flintholm, Center for Natur, Miljø og Trafik.
Måske bæredygtig fødevareproduktion?
Når kommunen alligevel er ude i området, hvorfor så ikke benytte lejligheden til at udnytte alle
områdets potentialer? Hvorfor sætter vi ikke fokus på områdets centrale plads i Geopark
Odsherred? Hvad med turisterne? Hvordan kan de indgå i forhold til lokale producenter inden
for både bæredygtigt kød, honning, kunst, mad? Kun fantasien sætter grænser for udfoldelsen
af områdets potentialer, og det vil vi gerne invitere lodsejerne med til at drøfte.
- Og det er her lokalområdets opbakning er essentiel. De kender området og de mennesker, der
nyder bakkerne, finder roen eller friskes op af havet. Kom gerne med idéer eller muligheder til
udvikling af Diesebjerg-området. Vi kan bl.a. skabe en bæredygtig produktion, som samtidig
plejer naturen og alle de dyr og planter den rummer – og måske tiltrække endnu flere – men vi
kan ikke gøre det alene, siger Mette Coulthard Flintholm.

Lokal inddragelse
Gennem lokal inddragelse af borgerne er det formålet at få opbakning til varig naturpleje ved
bl.a. afgræsning, at fremme de geologiske værdier i området, at danne grundlag for lokal
fødevareproduktion som eksempelvis kød, uld, skind og honning, og at etablere en række
bruger-/lodsejer-/interessentgrupper, der på kvalificeret vis bidrager til forventningsafstemning
af områdets forvaltning.
Sidst på sommeren og nærmere bestemt i august vil kommunen invitere til et møde om
samarbejdsprojektet. Det præcise tidspunkt vil blive lagt på Geoparkens hjemmeside under
”Projekter”. http://www.geoparkodsherred.dk/content/naturpleje-i-faellesskab
Partnere i projektet er Odsherred Kommune som projektejer, Geopark Odsherred, Videncenter
for Landbrug, Københavns Universitet og lokalt forankrede personer/lokalsamfundet.
Diesbjerg er som nævnt underlagt en række lovmæssige restriktioner og rammer. De er
Natura2000 (habitatdirektivet), som betyder, at kommunen skal sikre arterne på
udpegningsgrundlaget en gunstig bevaringsstatus. Det er områdets mange små ”beskyttede
naturtyper” (efter Naturbeskyttelseslovens § 3) og en landskabsfredning fra 1965 med det
formål at bevare det karakteristiske og særprægede landskab i den karakter og form som det
havde i 1965, og hvorfor der ikke må foretages beplantning eller ændres i terrænet.
Forskning for fremtiden
Nu kan lodsejerne være med til at give sit besyv med og deltage i projekt ”Naturpleje i
Fællesskab” netop for Diesbjerg-området. Projektet er en del af det fireårige forskningsprogram
”Fremtidens Landskaber” ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, hvor 11 kommuner deltager med 13 landskabsprojekter, og hvis formål er at
give ny viden om fremtidens indretning og anvendelse af landskaberne. Kommunerne og
Danmarks Jægerforbund er projektejere. Projekternes fokus varierer og spænder fra
borgerinddragelse og friluftsliv til natur, erhverv, bosætning og turisme.
Der er afsat omkring 12 millioner kr. til programmet, der forløber over fire år og finansieres af
15. Juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt de
deltagende partnere: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet,
Syddansk Universitet, Videncentret for Landbrug, de involverede kommuner og Danmarks
Jægerforbund.

Yderligere oplysninger: Mette Coulthard Flintholm, projekttovholder, Center for Natur,
Miljø og Trafik, 59 66 60 99
Fotos fra området ved Diesbjerg samt kort over området.
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