
Visionær profil: Natur & Fritid
Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større 
analyse, som er illustreret her:

Alternativets mærkesager om Natur & Fritid.
Mulighederne for at kombinere natur og fritid er meget store i Odsherred. Vi vil bevare og udnytte 
vores store ressourcer i vores skønne landskab med masser af sol, vand og luft.

Vi har ikke nogle mærkesager i dette område endnu. Området overlapper til dels “Fysiske forhold”

Eventuelle kommende mærkesager skal ses i sammenhæng med beskrivelsen i dette dokuments 
3 afsnit: 
A) Alternativets vurdering, vision og idekatalog, 
B) Kommunens vision og mærkesager,  
C) Fakta og beskrivelser
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A) Alternativets vurdering, vision og idekatalog

Alternativets vurdering 😐  😀  😐  😀  

😐 Vurdering af iværksætteri indenfor Natur & Fritid 
Nye firmaer er startet indenfor fx naturvejledning, mad i naturen, mad fra naturen, økologisk 
jordbrug, restauranter og Kitesurfing.

😀 Vurdering af naturpleje og genopretning 
Geoparken er udtryk for at vores natur er i verdensklasse. 
Lammefjorden er desværre ikke verdens bedste eksempel på brug af naturen. 

😐  Vurdering af samspillet mellem natur og fritid 
Vi har mange turister, der bruger deres fritid i naturen. Men de er meget på egen hånd. 
Odsherreds faste borgere, kunne med fordel komme meget mere ud i naturen.

😀 Vurdering af samarbejdet indenfor Natur & Fritid 
Geoparken og Geokids er udtryk for et godt og sejt samarbejde. 
 
De mange små kampe om ridestier tyder på at der stadig er lidt at lære.

Alternativets vision 💚  💚  💚  💚

💚 Vision om iværksætteri indenfor Natur & Fritid 
Lad os udvikle og understøtte erhverv, som kan bruge naturen uden at ødelægge den, f.eks. 
outdoorindustrien, cykelturisme, lystfisketurisme, sejlsport, ridning, jagt-udlejning, sundhed og 
velvære. – alle områder i vækst som kan udvikles yderligere.
Vi ønsker iværksætteri der kombinerer fritid og natur.  der giver mulighed for erhverv og jobs - og 
samtidig udbygge respekten for naturen. 
 
Sanddobberne kan fx blive et af Danmarks allerbedste kite-surfing-centre, hvis man udvikler det 
med respekt for natur, dyreliv og naboer. 

💚 Vision om naturpleje og genopretning 
Vi ønsker flere økologiske køer, i naturplejen. Gerne som Kogræsser-laug på overdrevsarealer og 
langs åer og vandløb. Dog bør brinkerne sikres. 
Det bør overvejes om der kan udsættes store dyr til helårsgræsning, som f.eks. europæisk bison, 
heck kvæg, elge, exmoor ponyer, konik heste og robuste husdyrracer. Dyrene udsættes i store 
indhegnede områder for at sikre det rette græsningstryk af floraen og for at undgå skader på 
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tilstødende marker og plantager.  
Dyrene kunne samtidig blive interessante for børn, skoleelever og turister. 
 
Mere ”Vild med vilje” i parker og på alle de alrealer som kommunen skal holde. Lad det gro.

💚 Vision om samspillet mellem natur og fritid 
Lammefjordens kanaler bør gøres sejlbare. 
Ting som kajakker, kanoer og fiskegrej bør være tilgængelige for borgere og turister. 
Foreninger, skoler, organisationer og Ungdomsskoler kan med fordel lave mange flere aktiviteter 
for unge ude i naturen. 
Lad os lægge traditioner og arrangementer ud i naturen: Offentlige grillfester, dimissionsfester, 
møder, luciaoptog, fakkeloptog, fastelavnsfester, forsamlingshuse og lejrskoler mm. Lad det foregå 
under åben himmel.  
Lad os bygge lejrpladser, udendørs forsamlingshuse og fx en gudstjeneste-plads 
 

💚 Vision om samarbejdet indenfor Natur & Fritid 
Faren for oversvømmelser kræver store investeringer i beskyttelse mod. Det er oplagt at kommune, landbrug 
og beredskab sammen overvejer dette.

Vi drømmer om stier, der er så brede at også terrængående kørestole kan komme ud i naturen. 
Vi drømmer om samarbejde der gør verdens bedste ridestier mulige. 
Samarbejder der gør det muligt at besejle kanalerne og endda bygge en række shelter-pladser ved 
bredderne. 
Samarbejder hvor byboere går sammen i kogræsserlaug om at eje og pleje får og køer der afgræsser 
kommunens og landmændenes arealer og endda genopliver andelstanken og ansætter fårehyrder.

Alternativets idekatalog
• Mere “vild med vilje” i kommunens arealer
• Flere traditioner og arrangementer ude i naturen
• Sejlads i kanalerne og shelterpladser ved bredderne
• Odsherred - Danmarks bedste kite-surfing-center
• Samarbejde omkring kystsikring 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B) Kommunens vision
Alternativet er glad for det arbejde kommunen allerede har lavet om visionen for 2025 - der er 
mange gode tanker, initiativer og planer. Her følger et udpluk af kommunens vision - det der 
handler om “Fysiske forhold”.

Natur & Fritid er fremhævet i denne udgave af kommunens vision for 2025 - det andet står med 
småt:

Odsherred er den rekreative have for det øvrige Sjælland og Hovedstadsområdet. Det er 
de unikke naturoplevelser i Geoparken. 
Det er køkkenhaven, hvor man henter sine fødevarer. 
Det er baghaven, hvor man bor og opholder sig, hvor man er sig selv og sammen med andre. 
Skellet mellem turisme og hverdagsliv - heltidsborgere og fritidsborgere – er udvisket. Alle 
borgere, både heltids- og fritidsborgere, er en del af kommunen og er aktive parter i 
kommunens lokale fællesskaber og skaber grundlag for et aktivt erhvervs- og handelsliv i 
Odsherred og et levende kultur- og foreningsliv. 
Odsherred er et godt sted at bo. Her er fællesskab og rumlighed. 
Her bor man tæt på naturen med plads til både fred og ro og et aktivt og sundt liv. 
Befolkningstallet er stabilt og fritidsborgerne opholder sig oftere og længere tid i deres sommerhuse. Odsherred er et attraktivt 
sted at bo for folk over 50+, både i kommunens byer og i sommerhusområderne, hvor flere og flere bor hele året. 
Odsherred er på forkant med udviklingen. Med en klar prioritering af kommunens styrker - og mod til fravalg - er der skabt 
grundlag for en positiv udvikling, og Odsherred og er et eksempel, som andre kommuner kigger på for at finde inspiration. 

Visionen er baseret på 7 principper
Ud af 7 principper har princip 3 og 4 særlig relevans for Natur & Fritid, de er uddybet her:

1. Én kommune - koncentrer og prioriter 

2. Lev lokalt - tænk regionalt 

3. Det store i det små  
Odsherred rummer mange små oplevelser, skjulte skatte og mulighed for at blive ved med at 
opdage nye steder og kvaliteter. Se det store i det små og byg på det eksisterende fremfor at 
skabe nye fyrtårne.  
Det fintmaskede netværk af oplevelser er Odsherreds fyrtårn. Et fyrtårn, som Geoparken er 
med til at samle og sætte ord på. Understøt det med netværk mellem aktørerne, kvalitetsløft, 
fælles formidling, støttepunkter, osv.  

4. Forbind og iscensæt 
En af kommunens allerstørste styrker og potentialer ligger i den lange og varierede 
kyststrækning, der byder på mange forskellige naturmæssige oplevelser. Gør 
naturoplevelserne tilgængelige både mentalt og fysisk. Iscensæt stederne, så variationen og 
attraktionen styrkes. Skab forbindelser mellem natur og byer og mellem turismen og 
hverdagslivets zoner.  

5. For borgere og fritidsborgere  

6. Engager og involver 

7. Vær stolt og fortæl det

Kommunens 9 mærkesager
Kommunen har disse mærkesager i strategien (i parentes står vores kategorisering):

1. Én hovedstad (Kapacitet / Fysiske forhold / Natur og ressourcer)
2. Styrkelse af Rørvig og Havnebyen som turismebyer (Kapacitet / Erhverv / Turisme)
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3. Forskønnelse og oprydning i lokal- og landsbyer (Kapacitet / Fysiske forhold / Natur og 
ressourcer)

4. Udvikling af sommerhusbyer og -områder (Kapacitet / Erhverv / Turisme)
5. Tilgængeliggørelse af natur og landskab (Vision / Natur & Fritid / Samspil Natur & Fritid)
6. Differentiering af strande (Visionær profil / Natur & Fritid / Samspil Natur & Fritid)
7. Fødevarer som løftestang (Visionær profil / Mad & Økologi)
8. Tilgængelighed til kunst og Kultur (Visionionær profil / Kunst & Kultur)
9. Et positivt billede af Odsherred (Visionær profil)

Her er uddybning af kommunens mærkesager under Natur & Fritid:

Kommunens mærkesager vedrørende natur & fritid

# 5 TILGÆNGELIGGØRELSE AF NATUR OG LANDSKAB 
 
En af de allerstørste kvaliteter i Odsherred er det varierede landskab, som har et stort 
oplevelsesmæssigt potentiale. Tilgængeligheden og oplevelsen af landskabet er dog mange steder 
mangelfuld. Der er meget få deciderede cykelstier og rekreativ infrastruktur, de særlige steder er 
ikke iscenesat og ofte er de skjulte for dem, der ikke kender dem i forvejen. Det handler både om 
manglende skiltning og vejvisning og manglende overordnet formidling af de landskabelige 
oplevelser. 
En øget tilgængelighed og iscenesættelse af landskabet kan øge oplevelsesudbuddet i Odsherred 
til glæde for både borgere og besøgende. Med små greb kan naturen iscenesættes, så de mange 
perler på en snor fremstår som ét fyrtårn, samlet under Geoparkens fortælling, der er med til at 
sætte Odsherred på det mentale landkort. Samtidig er en opgradering af den rekreative 
infrastruktur også med til at skabe mere sikre veje for børn og voksne at færdes på og bedre sam- 
menhæng mellem by og natur, bolig og rekreation, for dem der bor i Odsherred. 

# 6 DIFFERENTIERING AF STRANDE 
 
En af de helt store attraktioner og oplevelser i Odsherred er de mange strande, som har høj 
kvalitet. Strandene er både et udflugtsmål for borgere, fritidsborgere og besøgende fra de 
omkringliggende kommuner. 
Strandene har meget forskellige landskabelige karakterer, men har ikke særlige profiler og tilbyder 
meget få aktiviteter ud over badning. Både borgere og fritidsborgere efterspørger flere oplevelser i 
Odsherred. Strandene kan med fordel iscenesættes yderligere med forskellige muligheder for 
aktivitet, oplevelser og samvær, og deres forskellighed kan understøttes yderligere, så der er en 
reason to go og forskellige udflugtsmål og aktiviteter for forskellige målgrupper i forskellige 
situationer. Samtidig kan nye faciliteter og en differentieret profilering af strandene også være 
grundlag for udvikling af forskellige erhverv og foreningstilbud, f.eks. undervisning i kitesurfing, 
dykning, etc. 

Alternativets kommentarer til kommunens mærkesager
Med hensyn til “Natur & Fritid” er vi enige i kommunens mærkesag 5) og 6), men savner et par 
ting. Blandt andet handling. 
Med hensyn til offentliggørelse er det vigtigt at forsøge at undgå at plastre Odsherred til med skilte. 
Vi foreslår at man i stedet lancerer Odsherred som et landskab der skal udforskes. Et landskab 
med utrolige hemmelige kvaliteter som man må ud og prøve at finde. Hemmelige strande, skove, 
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mindesmærker og landskendte gravhøje. Ulkerup skov, Vraget strand og Kong Øres grav er gode 
eksempler. Turistforeninger kan hjælpe med skattekort, Geopark-appen og GPS-koordinater, men 
Danmark er så fyldt med skilte, at det ville være fint hvis Odsherred mål var færre skilte! 
 
Den ”rekreative infrastruktur” forstår vi som cykelstier. Ellers er det ikke store vejprojekter vi 
mangler. 
Vi ser derimod et kæmpestort behov for beskæftigelse af turister udenfor sæsonen! 
Biblioteksudlån til ”pejse-læsere”, Audiowalks, Audio-drives (hvor man får fortalt fakta eller fiktion 
om det område man går/kører igennem), vinter-mad, skøjtebane og en ”sommerhus-festival” som 
Fanøs strikkefestival, kunne være gode muligheder. –fx en motions-cykel-festival i ydersæsonen. 
 
Iscenesættelse kan være en god ting, men hvis man drømmer om rentable ishuse på danske 
strande bliver man som regel skuffet. 
Derimod bør det sættes ind med iscensættelse på vore havne. Det er i forvejen kultur-arealer med 
ekstrem menneskelig påvirkning, og her giver det mening med fx restaurationer og ishuse. 
Nykøbing havn er et evigt smertens-barn i den henseende. Store dele af den er fint iscenesat, men 
forbindelsen til bymidten mangler. –Af forskellige grunde har det været svært at få butikker på 
havnen til at løbe stabilt rundt. 
 
Rørvig havn har altid været et fyrtårn ifht. liv og iscenesættelse, men andre havne har overhalet 
den. Hundested er fx en pulserende smeltedigel på en sommerdag. Der skal nok mere end et 
ishus og en masse krabber til at holde Rørvig Havn attraktiv i fremtiden. 
 
Differentiering af strande: 
Kite-surfing har i øjeblikket trange kår pga. forringede adgangsforhold ved Sanddobberne. 
Desuden er der ingen infrastruktur på stedet. Der bør straks etableres et samarbejde med 
naboerne og de lokale firmaer som lever af Kitesurfing og undervisning. 
Det kræver hverken iscenesættelse eller fine handlingsplaner. Kitesurferne har været der i årevis. 
–og borgere og turister har altid beundret dem på både kort og lang afstand. Men hvis de ikke 
længere kan komme ned til vandet….så mangler de jo noget… 
 
Det samme kan gælde kajak-roning, havsvømning og dykning: Det er sportsgrene i fremgang som 
ikke har noget specifikt tilholdssted. Lad os i samarbejde med klubber og firmaer finde et eller flere 
fix-punkter for disse sportsgrene som har et stort erhvervs- og turisme-potentiale. –og lad os så 
huske at forkæle turisterne når vi forkæler foreningerne. –og omvendt. 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C) Fakta og beskrivelser
Disse oplysninger er hentet fra kommunens visions-dokument.

Odsherred Kommune er som helhed defineret som landdistriktskommune, hvor langt den største 
del af kommunen er defineret som landdistrikt. Kun Nykøbing skiller sig ud som det eneste 
bysamfund med over 3.000 indbyggere, som dog er defineret ved at være byområde beliggende 
længere væk fra de største byer. 

Landskaber

Potentialer [+]  
• Odsherreds landskaber tilbyder stor diversitet i natur- og landskabstyper, og det karakteristiske 

istidslandskab har skabt et af de mest dramatiske landskaber på Sjælland. 
• 157 m2 kyststrækning, der er 

af meget forskellig oplevelses- mæssig karakter, og blandt andet tilbyder mange attraktive 
strande. 

• Landskabet er en ressource i kommunen, hvor der dyrkes fø- devarer, der er med til at brande 
Odsherred. 

• Fødevarerne skaber grundlag for en forholdsvis stor landbrugs- sektor samt mindre gårdbutikker 
og fødevareproducenter. 

• Fødevarerne besidder et op- levelsesmæssigt potentiale, både i kraft af gårdbutikkerne og de 
restauranter i kommunen der bruger lokalt producerede råvarer. 

• De åbne vidder og store landska- ber tilbyder stilhed, fred og ro. 
• Landskaberne besidder store kulturhistoriske fortællinger med blandt andet mange gravhøje og 

de inddæmmede områder ved Lammefjorden og Sidinge Fjord. 
• Geoparkprojektet besidder et stort potentiale til at udfolde og iscenesætte de landskabelige 

kvaliteter i kommunen samlet. 

Udfordringer [-]  
• De landskabelige kvaliteter og særlige nedslag fremstår for en meget stor dels vedkommende 

utilgængelige og isolerede. 
• Der mangler en samlet strategi for udfoldelse af de landskabelige kvaliteter i Odsherred. 
• Der er generelt dårlig skiltning og vejvisning til de særlige steder i landskabet. 
• Den rekreative infrastruktur til og mellem de særlige steder 

i landskabet er dårlig og mange steder stort set ikke- eksisterende. 

Strande

Potentialer [+]  
• Odsherred har 157 km kyst, der tilbyder op til 12 forskellige udpegede badestrande. 
• Nogle af Danmarks bedste badestrande er beliggende i Odsherred. 
• Strandene er meget forskelligartede og tilbyder badeoplevelser for enhver smag. 
• Nogle af Odsherreds strande – særligt i den sydlige del – tiltrækker mange besøgende fra de 

omkringliggende kommuner. 
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Udfordringer [-]  
• Strandene fremstår ikke hver især med en profil og er ikke programmeret til andet end badning 

og har ikke målgruppeorienterede aktiviteter på strandene. 
• Strandene tilbyder generelt ikke andet end basale funktioner som parkeringsplads, toilet og 

enkelte steder iskiosker o.l. 
• Det kræver en del udgifter 

til pleje og vedligehold at holde strandene attraktive til badning og rekreation, hvilket særligt 
gælder strandene i Sejerøbugten, som samler meget tang. 
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