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Forord  

 Handleplan for Stranden, vedtaget af Byrådet i 2001, indeholder målsætning 

om, at kystlandskabet skal beskyttes og bevares. Der kan være behov for at 

gennemføre naturpleje for at forhindre tilgroning samt for at bevare den karak-

teristiske flora og fauna. 

På grundlag heraf indeholder planen følgende intensionserklæring: 

 

” Kommunen vil tage initiativ til en gennemgang og vurdering af klitternes ak-

tuele tilstand og, i samråd med Roskilde Amt som fredningsmyndighed vurdere, 

om der er behov for naturgenopretning i form af beplantning eller lignende, el-

ler om naturen skal udvikle sig uden indgriben.” 

 

Økonomiudvalget besluttede i august 2004 at søge indledt et samarbejde med 

Roskilde amt, med henblik på at vurdere klitternes tilstand samt om der er be-

hov for at igangsætte naturgenopretningsprojekter. 

 

I sommeren 2004 har kommunen foretaget en gennemgang af klitterne. Denne 

rapport indeholder en oversigt over den aktuelle tilstand langs kyststrækningen 

samt der er udpeget områder, hvor der kan være behov for at sætte ind med na-

turpleje og/eller skærpet tilsyn, for at fastholde naturtilstanden. Der er udpeget 4 

områder med konkrete forslag til plejeindsats. 

 

Visse steder er der stor udbredelse af hybenroser. Miljøministeren har opfordret 

offentlige og private grundejere, organisationer m.fl. til at gøre en indsats for at 

forebygge, at roserne ikke breder sig på bekostning af de hjemmehørende arter. 

 

I de områder, der er mest besøgt, er der større slid på beplantningen i klitterne 

og dermed øget sandflugt. Vand og vind skaber i sig selv spændende klitforma-

tioner, som er en attraktion for kyststrækningen. Men visse steder, hvor sand-

flugten volder størst problemer, kan der være behov for at sætte ind med foran-

staltninger, som kan dæmme op for sandflugten. 

Hensigten er, at rapporten skal danne grundlag for en dialog med de respektive 

grundejere/foreninger omkring gennemførelse af de foreslåede løsningsmulig-

heder. Det forudsættes her, at private grundejere, foreninger og andre indgår ak-

tivt i plejeindsatsen på egne arealer. 

 

Rapporten er tiltrådt af Økonomiudvalget den 21. februar 2005 som grundlag 

for gennemførelse af indsatser/delprojekter til bevaring af klitternes tilstand. 
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Kortbilag: Kyststrækningen med angivelse af ejerforhold  

Indledning - generelle tendenser og problemer 

 

 I de seneste år er der fra forskellig side peget på følgende problemer med klit-

ternes tilstand: 

 

Nedslidning af beplantning med sandflugt til følge. 

Visse steder langs stranden er der stort slid på klitterne som medfører, at be-

plantningen, der holder på sandet, forsvinder og der opstår sandflugt. 

Det kan heller ikke udelukkes, at der visse steder kan være fjernet beplantning, 

for at skabe udsigt. Dette skaber øgede sandflugtsproblemer. 

 

Problemet med slid og sandfygning er især udtalt ved Østre Strandvej, ved Sol-

rød Bæks udmunding ved Hedevej/Jagtvej og i mindre grad ud for Solrød 

Strandpark. 

 

Solrød Strands Grundejerforening påpegede problemet i forbindelse med høring 

af Handleplan for Stranden og foreslog en vurdering af, om det er nødvendigt at 

gennemføre en nyplantning og i den sammenhæng afspærre dele af klitten for 

færdsel i perioder. 

 

Ud for GF Skipperhusene har sandfygningen ført til dannelse af en 3-4 meter 

høj klit ud for bebyggelsen.  

 

Også ud for kiosken ”Strandløven” fyger der meget sand ind og lejrer sig foran 

kioskbygningen 25-100 cm ”driver”. 

 

Fra lodsejere i Skipperhusene og fra DN-lokalkomiteen i Solrød er der frem-

sendt følgende forslag til forbedring af forholdene og kommunen har givet til-

sagn om, at forslagene vil blive taget med i en samlet vurdering af klitterne. Der 

er fremsendt følgende forslag: 

 

- Flytte den høje klit 60 meter mod øst eller alternativt reducere højden på 

klitten med 1 meter. (Skipperhusene 6) 

- Regulering af færdslen til stranden med skilte og/eller hegning med henblik 

på at reducere færdslen hen over det offentlige strandareal matr.nr. 59-db. 

Omlægning af adgangen til stranden for at fredeliggøre strandarealet 

matr.nr. 59-db. Genplantning af klitterne ud for Skipperhusene (Skipperhu-

sene 5). 

- Flytte den høje klit og danne en ny klit på det mest åbne sted og tilplante 

denne med hjælme. Indhegne klitten et par år, indtil beplantningen har etab-

leret sig. Etablere adgang til klitgryden bag ny klit (DN-lokalkomiteen i Sol-

rød). 

 

I vinteren 2003-2004 har Teknisk Drift forsøgsvis opsat hegn af fyrregrene for 

at dæmpe sandflugt ind i haverne ved Skipperhusene, hvilket har haft en vis ef-

fekt. 

 

I sommeren 2004 er der sket en begyndende opvækst af marehalm og hjælme 

midt i ”gryden”. 
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Udbredelse af rynket rose. 

Roserne gror især i bræmmen mellem de anlagte haver og den langsgående, 

trådte sti på klitten. Enkelte steder er de begyndt at brede sig ud på stranden øst 

for stien. Udbredelsen er særlig stor ud for Hulvejskvarteret, ud for Østre 

Strandvej og Solrød Strandpark, Solrød Bæks udløb ved Hedevej/Jagtvej samt i 

den nordlige del af Staunings Ø-fredningen. 

 

Roskilde amt har i 1999 vurderet, at ca. 1/3 af klitter og bagvedliggende strand-

enge på Staunings Ø og Ølsemagle Revle er bevokset med rynket rose og at be-

standen ekspanderer (”Ølsemagle Revle. Undersøgelser og forslag til naturfor-

valtning” Roskilde Amt 2003). 

 

Flere grundejere har det sidste par år påpeget den stigende udbredelsen af roser 

som et problem, og har forespurgt om kommunen vil gøre noget ved det.  

 

Miljøministeren har i foråret 2004 udsendt pjecen ”Beskyt den vilde flora langs 

kysterne”, hvor der gøres opmærksom på, at rynket rose kan fortrænge de op-

rindelige strandplanter og opfordrer både offentlige og private grundejere, orga-

nisationer m.fl. til at gøre en indsats for at forebygge yderligere udbredelse. Der 

gøres dog i pjecen opmærksom på, at roserne også har nyttevirkning, idet de er 

meget hårdføre og har god evne til at holde på sandet. Fjernelse af roser i klit-

landskaber kan derfor medføre andre problemer i form af vindhuller og sand-

flugt. 

 

Roskilde Amt har udtalt, at behovet for bekæmpelse af roser altid må bero på et 

skøn på den enkelte lokalitet, vel vidende, at roserne er meget svære at bekæm-

pe. Af Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside fremgår det da også, at man kun 

ganske få steder i landet har påbegyndt en bekæmpelse. 

 

 

Renoveringsmetoder 

Nedslidning og  

sandflugt 

I Skov og Naturstyrelsens naturplejestrategi for klitter anbefales det som hoved-

regel, at der kun sættes ind mod sandflugt på steder, hvor sandflugten vil føre til 

ødelæggelse af væsentlige samfundsmæssige værdier. Begrundelser herfor er, at 

sandflugt tilfører kystlandskabet en spændende dynamik, uden- eller med meget 

begrænsede økonomiske konsekvenser. 

 

Skov- og Naturstyrelsen har i pjecen ”Klitter – benyttelse og beskyttelse” føl-

gende anvisning på dæmpning af sandflugt, hvor der er behov for dette: 

 

Hvor klitten er blotlagt, er det ofte nødvendigt at forhindre eller dæmpe sand-

flugt. Disse dæmpningsarbejder kan ske på flere måder. I nogle tilfælde formes 

klitten ved at jævne brinker og skarpe kanter med skovl eller spade, så vinden 

afbøjes og ikke finder angrebspunkter. I slugter og større vindbrud sættes eller 

udlægges ofte fyrregrene, der kan opfange flyvesandet. 

Når klitten er formet, kan dæmpningsarbejdet fuldføres ved tilplantning med 

hjælme, et græs, der specielt har tilpasset sig forholdene i den levende klit, og 

som breder sig i klitten og herved binder sandet. 



 

5 

De nyplantede hjælme tåler ikke færdsel, så det er vigtigt, at nyplantningen får 

lov at udvikle sig i fred. 

Bekæmpelse af  

rynket rose 

I Miljøministeriets pjece ”Beskyt den vilde flora langs kysterne” beskrives føl-

gende fordele og ulemper om forekomsten af rynket rose: 

 

Rynket rose har mange positive sider. Den er smuk, hårdfør og anvendelig til 

mange formål. På den anden side har plantens udbredelse i den danske natur 

betydet, at andre planter med andre værdier må vige pladsen. 

 

Med hensyn til bekæmpelse af roser anvises der i pjecen følgende metoder: 

Opgravning  
Den mest effektive bekæmpelse er opgravning, hvor man skal sikre sig, at det 

dybe rodnet og især rodudløberne fjernes. Det er en besværlig og tidskrævende 

proces, der tillige i klitområder kan skabe vindhuller og sandflugt.  

Slåning  
Bekæmpelse ved hjælp af slåning skal strække sig over flere år indtil planterne 

er så svækkede, at vilde plantearter igen overttager arealerne. En halvhjertet 

slåning vil blot virke som en foryngelsesproces. En flerårig slåning bør normalt 

også følges op af en opgravning.  

Græsning  
Græsningsforsøg har vist, at kun geder er i stand til at holde planterne nede.  

 

Esbjerg kommune har i artikel i Stads- og Havneingeniøren 5-2004 beskrevet, 

hvordan bekæmpelse af roser på et bynært strandareal, 10 ha, er udført. Store 

sammenhængende kolonier er gravet op med rendegraver og andre steder, hvor 

roserne endnu ikke dannede tæt krat, er de slået med en traktormonteret gren-

knuser. Rydningen vil blive fulgt op med 2 årlige slåninger med traktormonteret 

slagleklipper. 

 

Roskilde Amt anbefaler i rapporten ”Ølsemagle Revle. Undersøgelser og for-

slag til naturforvaltning” at bekæmpelsen primært rettes mod mindre og unge 

kloner, der endnu er lysåbne og stadig huser klitvegetation i bunden. Disse bør 

hæmmes i yderligere udbredelse. Sekundært bekæmpes større og ældre kloner. 

Det afskårne/opgravede materiale køres væk fra stranden for ikke at tilføre 

yderligere næring til klitterne. 

 

Greve kommune har foretaget rydning af roser på steder hvor de var så udbred-

te, at de spærrede for tilgængeligheden til stranden – bl.a. ved Hundige.  

Små forekomster er blevet ryddet med buskrydder. Større forekomster er gravet 

op med minigraver eller rendegraver og det opgravede er fjernet fra stranden. 

Rendegraver har været brugt til at skabe sammen og køre materialet til ladvogn 

for bortkørsel. Nogle steder er bekæmpelsen sket ved først at klippe roserne ned 

med kratrydder med klinge, hvorefter rodnettet er gravet op. 

Greve kommune har gode erfaringer med opgravning –2 år efter opgravning er 

der ikke sket nogen særlig opvækst. 

 

Køge Kommune har oplyst, at der endnu ikke har været behov for at sætte ind 

med bekæmpelse af roser. 
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Eksisterende forhold 

Gennemgang af kyststrækningen sommeren 2004 

 

Gennemgangen indeholder en karakteristik af stranden som danner grundlag for udpegning af pro-

blemområder, hvor der kan være behov for at sætte ind med naturpleje/naturgenopretning (der henvises 

til kortbilag med ejerforhold). Da områderne til stadighed ændres, bør gennemgangen suppleres med en 

uddybende biologisk registrering af områdernes naturtyper, dyr og planter, forud for gennemførelse af 

konkrete tiltag. 

 

Nordlig strækning fra Karlstrup Mosebæk - Østre Strandvej 

 

 
Ved Hulvejskvarteret 
 

 

Ret lave klitter med en langsgående, trådt sti, ca. 

midt på klitten. Mange tværgående trådte stier fra 

vejene og fra grundene, der vender ud mod vandet. 

 

Den langsgående sti forløber i store træk i skellet 

mellem de private ejendomme og den åbne strand. 

 

 
Ved Hulvejskvarteret 

 

Der vokser rynket rose vest for den nord-

sydgående trådte sti. Især ud for Hulvejskvarteret 

er der meget store, sammenhængende bevoksnin-

ger ind mod de anlagte haver (se foto).  

 

Ind imellem roserne er der en del gyvel og enkelte 

havtorn. 

 

Ifølge luftfotos er der tegn på, at roserne er blevet 

mere udbredte inden for de sidste 5 år.  

 

Øst for stien vokser hjelme. Enkelte steder er der 

begyndende tegn på, at roserne breder sig til disse 

arealer. 

 

Klitterne virker ikke nedslidte, bortset fra de man-

ge ganglinier, hvor beplantningen er slidt af.  
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Ved ”Strandløven” – kiosken Østre Strandvej 

 

Kommunens strandarealer ved Østre Strandvej, 

matr.nr. 59-db og 59-b bærer præg af mange besø-

gende. Klitterne er slidte og størstedelen af area-

lerne er blottet for bevoksning, hvilket medfører 

en del sandflugt i vintermånederne. Sandet fyger 

gennem slugten ved ”Strandløven” og aflejrer for-

an bygningen i op til 1 meters højde. 

 

 

 
 
 

 

Ud for GF Skipperhusene har sandfygning ført til 

dannelse af en 3-4 meter høj klit ud for bebyggel-

sen. Kommunen har fra GF Skipperhusene modta-

get klage over sandfygningen og Teknisk Drift har 

som en midlertidig foranstaltning flyttet sand væk 

fra naboskel 2 gange samt forsøgsvis sat fyrregre-

ne op til at ”fange sandet”. 

I sommeren 2004 er der sket en begyndende op-

vækst af marehalm og hjælme midt i ”gryden”. 

 

En katamaran har været lagt op på arealet et års tid 

Ejeren skal kontaktes vedr. flytning af denne, så 

transport af båden frem og tilbage ikke slid 

er og ødelægger den nyetablerede bevoksning. 

 

 

Midterste strækning mellem Østre Strandvej og Plantagevej 

 

 
Syd for Solrød Strandpark 
 

 

 

 

Strækningen mellem Østre Strandvej og Plantage-

vej er den mest benyttede del af stranden, med fle-

re parallelle trådte stier på langs af klitten.  

 

Til trods for det, virker klitten kun få steder slidt 

og eroderet, bl.a. omkring Østre Strandvej og Sol-

rød Strandpark, hvor der er mange stier og ”sand-

gryder”.  
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Østligste del af Solrød Strandpark –roserne breder sig 
 

 
Stranden ved Solrød Bæks udløb 

 

 
Ved Fyrrevej–Duevej 

 

 

 

 

 

 

 

I den østlige del af Solrød Strandpark, ud mod 

vandet, er der udbredt opvækst af rynket rose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring Solrød Bæks udløb (Hedevej-Jagtvej) er 

meget besøgt – blandt andet kommer der mange  

børneinstitutioner. Der er stort set ingen bevoks-

ning.,.  

 

Der bliver jævnligt anmeldt problemer med sand-

aflejring op mod hegnet til bækken. 

 

Kommunens Teknisk Drift afdeling fjerner løben-

de sandaflejringer ud for Solrød Bæks udmunding. 

 

 

 

 

Der er forholdsmæssigt mange ubebyggede 

strandgrunde på strækningen, som enten ejes af 

grundejerforeninger og vejlaug eller er privatejede. 
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Bevoksning 

 
Ved Solrød Strandpark 

 

Den dominerende bevoksning på strækningen er 

hjælme, græs og urter.  

 

Ud for Østre Strandvej og Solrød Strandpark samt 

ved Solrød Bæks udløb er der rigtig mange roser 

og kun lidt hjælme.  

 

Mellem Solrød Strandpark og Plantagevej er den 

vestlige tredjedel af klitten – op mod haverne - 

dækket med roser og de to tredjedel af klittens 

bredde ud mod vandet består af hjælme og strand-

planter. 

 

 

Trylleskoven  

 

 
 

 

Strandarealet ud for Trylleskoven består af et 

strandoverdrev tættest på skoven og meget lave 

klitter ud mod vandet. 

Kommunen har udarbejdet en plejeplan for Trylle-

skoven. Planen beskriver den karakter der ønskes 

opretholdt i de enkelte delområder samt den pleje-

indsats der skal til for at opnå dette.  

Som følge heraf indgår pleje af stranden ved Tryl-

leskoven ikke i denne plan. 

 

 

Staunings Ø 

 

 
Staunings Ø, nordlig del (syd for Plantagevej) 

Staunings Ø er fredet og har status som vildtreser-

vat. Området administreres af Kbh. Statsskovdi-

strikt, som varetager naturpleje mv. Solrød kom-

munes opgaver i området begrænser sig til renhold 

og rensning for fedtmøg.Som følge heraf indgår 

pleje af Staunings Ø ikke i denne plan. 

Staunings Ø og Ølsemagle Revle er udpeget som 

habitatområde. Roskilde amt har i 2003 udgivet 

rapporten ”Ølsemagle Revle. Undersøgelser og 

forslag til naturforvaltning”. Heri vurderes det, at 

ca. 1/3 af klitter og bagvedliggende strandenge er 

bevokset med rynket rose og at bestanden ekspan-

derer. Udbredelsen er størst i den nordlige del, bl.a 

på strandengene. Risikoen for at roserne udkon-

kurrerer rørskovene bør derfor vurderes. 
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Problemområder og løsningsmuligheder 

På baggrund af foranstående gennemgang er der på de følgende sider beskrevet  4 områder, hvor der 

vurderes at være behov for en særlig indsats, for at opretholde naturtilstanden og fastholde områdernes 

attraktion.  

Som nævnt, bør gennemgangen suppleres med en uddybende biologisk registrering af områdernes na-

turtyper, dyr og planter, forud for gennemførelse af delprojekter. 

 

 

Problemområde 1. Hulvejskvarteret 
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Hulvejskvarteret – problemer og løsningsmuligheder 

Problem Stor udbredelse af rynket rose. 

 

Tiltag Rydning og/eller skærpet tilsyn med roser i samarbejde med grundejerforenin-

ger, vejlaug og andre foreninger/grundejere. Formålet er, at forebygge yderlige-

re udbredelse.  

 

Det aktuelle behov for rydning skal vurderes i forbindelse med nærmere tilsyn. 

 

Rydning kan foretages ved slåning eller opgravning. Særligt gavnligt hvor der 

er begyndende opvækst. Slåning skal gentages et par gange pr. sæson. 

 

Myndighed Roskilde Amt. Samlet projekt for rydning skal godkendes i henhold til Naturbe-

skyttelsesloven. Bekæmpelse på egen grund kræver ikke godkendelse,- evt. ter-

rænregulering i forbindelse med opgravning kræver dog tilladelse. 

 

Ejere Med få undtagelser er de ubebyggede strandgrunde privatejede eller ejet af for-

eninger (Karlstrup Strands Grundejerforening ejer flere strandarealer) 

 

Aktører Primære aktører på udmatrikulerede arealer er grundejerne (foreninger og priva-

te grundejere). Kommunen kan yde støtte/rådgivning. På den ikke-

matrikulerede del af stranden er kommunen aktør. 

 

Kommunens  

rolle 

Løbende tilsyn. Information til grundejere samt drøftelse af løsningsmuligheder.  

  

 

 

Problemområde 2. Østre Strandvej, matr. nr. 59-b og 59-db. 
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Østre Strandvej – problemer og løsningsmuligheder 

Problem Meget stort slid,- stort set ingen vegetation ud over roser i kanten af de store 

”sandgryder”. Klitter i op til 3 meters højde ved Kiosken (matr.nr. 59-b) og på 

strandarealet ud for Skipperhusene (matr.nr. 59-db). 

 

Tiltag Matr.nr. 59-db: 

Muligheden for at efterkomme Grundejerforeningen Skipperhusenes ønske om 

reduktion af højden på klitten foran bebyggelsen skal undersøges nøjere, blandt 

andet set i forhold til, hvordan området har set ud tidligere (evt. samarbejde med 

DN og/eller Solrød Strands GF).  

 

Et projekt, som kunne være praktisk gennemførligt, er at reducere højden på 

klitten foran Skipperhusene med ca. 1 meter. Denne højde på klitten vil samti-

digt kunn hindre indkik til grundene fra det offentlige strandareal. Fremgangs-

måden kunne være følgende: 

Det øverste lag af klitten, som er bevokset med marehalm og hjælme, løftes af. 

Sand i ca. 1 meters højde flyttes derefter fra klitten og ”fores” på eroderede klit-

ter i ”gryden” og ud mod vandet hvorefter beplantningslaget lægges tilbage på 

klitten. 

Forudsætningen for gennemførelse af projektet er, at amtet som fredningsmyn-

dighed, kan godkende dette. 

 

Endvidere kan der etableres foranstaltning (fyrregrene, hegn eller lign) som 

vindbrydning, for at dæmme op for sandfygning ind mod Skipperhusene.  

Fyrregrene fra fældninger/udtyndinger andre steder i kommunen kan eksempel-

vis anvendes. 

Overvågning af opvækst af marehalm og hjælme i ”gryden” foretages forud for 

beslutning om evt. supplerende plantning.  

Der etableres ikke afspærring, da det i handleplanen er fastsat, at arealet skal 

fungere som opholdsmråde for badegæster. 

 

En katamaran, har ligget i solgryden et års tid. Ejeren skal kontaktes vedrørende 

flytning af denne, så transport af båden ikke ødelægger den bevoksning af 

hjælme, der er ved at etablere sig, ligesom at den om sommeren tager plads op 

for de besøgende. 

 

Matr.nr. 59-b: 

Etablering af foranstaltning (fyrregrene, hegn eller lign.) som vindbrydning, for 

at dæmme op for sandfygning ind omkring kioskbygningen. Fyrregrene fra 

fældninger/udtyndinger andre steder i kommunen kan eksempelvis anvendes. 

 

Myndighed Roskilde Amt. Samlet renoveringsprojekt skal godkendes i henhold til naturbe-

skyttelsesloven (området ligger i strandbeskyttelseszonen). 

 

Ejer Solrød kommune 

 

Aktører Solrød kommune samt evt. fremmed entreprenør. 

 

Kommunens rolle Projektledelse, projektudarbejdelse, pristilbud, udførelse af projekt. Tilsyn og 

projektstyring overfor evt. fremmed entreprenør. 
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Problemområde 3. Hedevej/Jagtvej - Solrød Bæks udløb 

 

 

Solrød Bæks udløb – problemer og løsningsmuligheder 

Problem Stort slid,- stort set ingen vegetation. Sandfygning medfører problemer med af-

lejringer op ad hegn mod Solrød Bæk (-på private ejendomme) samt ophobning 

af sand i bækken. Roserne breder sig i randzonerne. 

 

Tiltag Etablering af foranstaltning (fyrregrene, hegn eller lign.) som vindbrydning, for 

at dæmme op for sandaflejring tæt på/i Solrød Bæk og som hindrer skader på 

private hegn. Fyrregrene fra fældninger/udtyndinger andre steder i kommunen 

kan eksempelvis anvendes. Disse foranstaltninger opsættes strategisk, så de 

danner skelet for en sandaflejring, der med tiden kan fungere som sandgryder 

for de besøgende. 

Vurdering af behov for bekæmpelse af roser skal foretages løbende, for at hin-

dre yderligere udbredelse. 

Myndighed Roskilde Amt, fredningsmyndighed og Solrød kommune, vandløbsmyndighed. 

Renoveringsprojekt skal godkendes. 

 

Ejere Private grundejere og Solrød kommune (Solrød Bæk). 

 

Aktører Solrød kommune (Team Vand-Vej, Teknisk Drift, Team Plan-Byg,) samt evt. 

fremmed entreprenør i samarbejde med berørtegrundejere. 

 

Kommunens rolle Projektledelse, projektudarbejdelse, pristilbud, udførelse. Tilsyn og projektsty-

ring i forhold til evt. fremmed entreprenør. 

 

Tilsyn med udbredelse af roser. 
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Område 4. Stranden ud for Solrød Strandpark 

 

 

 

 

 

 

Stranden ud for Solrød Strandpark – problemer og løsningsmuligheder 

 

 

Problem Stor udbredelse af roser i den østlige, fredede del af Strandparken. Roserne er i 

gang med at brede sig ud over stranden, især syd for Strandparken. 

  

Tiltag Det bør vurderes, om der er behov for bekæmpelse/ skærpet tilsyn af roser i om-

rådet, for at forebygge yderligere udbredelse. 

 

Myndighed Roskilde Amt. 

 

Ejer Roskilde Amt 

 

Aktører Roskilde Amt 

 



 

15 

Finansieringsmuligheder 

Handleplanen vil kunne realiseres i etaper og der vil kunne ske ændringer i prioritering af indsatsen 

undervejs ligesom nye indsatsområder vil kunne komme til. 

 

Som udgangspunkt forudsættes det i planen, at er de enkelte grundejere forestår indsatsen på egne area-

ler, det vil sige henholdsvis private grundejere, foreninger, amtet og kommunen. 

 

Der er ikke lavet prisoverslag på opgaverne. Hovedparten af omkostningerne vil sandsynligvis være 

maskin- og mandskabstimer til rydning af roser samt til reguleringsarbejder, opsætning af hegn mod 

sandflugt og lignende. 

 

Der kan peges på følgende muligheder for finansiering af delprojekter: 

 

 Handleplanen kan danne grundlag for ansøgning om naturforvaltningstilskud til gennemførelse af 

delprojekter. 

Eksempelvis kan der søges om naturforvaltningstilskud til finansiering af projekter på private- og uma-

trikulerede arealer samt på amtets egne arealer. 

 

 Delprojekter kan gennemføres for midler fra Kommunens grønne pulje.  

Eksempelvis kan den grønne pulje anvendes til gennemførelse af projekter på kommunens egne area-

ler, problemområde 2, Østre Strandvej. 

 

 Foranstaltninger mod sandfygning ved Solrød Bæks udmunding, problemområde 3, vil eventuelt 

kunne finansieres af driftstilskud til Solrød Bæk. 

 

Videre forløb  

 

Februar 2005 Økonomiudvalget har den 21. februar 2005 godkendt rapporten som grundlag for 

gennemførelse af indsatser/delprojekter til bevaring af klitternes tilstand. 

 

Rapporten sendes til orientering i grundejerforeninger langs kysten med henblik 

på at indhente synspunkter på rapporten generelt samt foreningernes vurdering af 

behov/mulighed for at gennemføre renoveringsprojekter på egne arealer.  

Miljøministeriets pjece ”Beskyt den vilde flora langs kysterne” udsendes sam-

men med planen. 

 

Forår–efterår 2005 Samarbejde/forhandling mellem grundejere, amtet og kommunen omkring gen-

nemførelse af konkrete projekter. 

 

Efterår 2005 Konkrete projekter med finansieringsbehov søges forelagt Økonomiudvalget. 

 

 

 

 


