
Fra: "Jytte Lerche" <jyttelerche@mail.dk>
Til: "'Thomas Winther'" <thowinther@gmail.com>
Cc: "Jan Frederiksen" <jaf@jfholding.dk>; "Tine Huus" <tinehuus@outlook.com>; "Tom Sørensen" 

<tisorensen@hotmail.com>
Sendt: 25. august 2016 09:05
Emne: SV: Hybenroser fjernet fra stranden i Hornbæk!
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Kære Thomas Winther
Tak for dit svar. Det er vi rigtig glade for.
Nu mangler vi blot en forklaring på, hvorfor nogle villaejere på Kystvej har betalt til projektet og andre  af vores 
medlemmer ikke har ”fået chancen”.
Hvordan kom det i stand?
Venlig hilsen
Jytte Lerche

Fra: Thomas Winther [mailto:thowinther@gmail.com] 

Sendt: 23. august 2016 10:46
Til: Jytte Lerche
Emne: Re: Hybenroser fjernet fra stranden i Hornbæk!

Hej Jytte Lerche.

Jeg skal beklage du ikke har modtaget svar tidligere.
Vi afventer at Naturstyrelsen inden for kort tid følger op og slår det område med Rynket rose igen, 
som de forestod rydning af første gang.
Endvidere mangler Naturstyrelsen, at få en supplerende accept af Kystdirektoratet på en mere 
effektiv bekæmpelse af uønsket genopvækst, som også omhandler fjernelse af rødderne fra roserne 
og de træer som blevet ryddet tidligere.
Naturstyrelsens økonomi rækker ikke umiddelbart til at udvide arealet med bekæmpelse af uønsket 
opvækst, men at videreføre det naturgenopretningsarbejde, som vi i første omgang har fået accept på 
og støtte til at genskabe den oprindelige klitvegetation..
De 15.000 kr. som villaejere på Kystvej har indbetalt, skal dække de afledte udgifter til efterfølgende 
rydning/slåning af opvækst ude i de første klitrækker, hvor Naturstyrelsen store maskiner ikke har 
mulighed for at komme.
Grundejernes støtte og opbakning til gennemførelse af projektet en væsentlig grund til at 
Naturstyrelsen finder det muligt af gennemføre projektet.
Endelig vil jeg lige nævne at mit engagement i projektet og som kontaktperson er begrænset til det 
konkrete område.

Med venlig hilsen
Thomas Winther

Den 22. august 2016 kl. 23.32 skrev Jytte Lerche <jyttelerche@mail.dk>:
Kære Thomas Winther
Jeg har skrevet og ringet til dig for at kunne informere vores villaejere på vores generalforsamling i søndags..
Prøver hermed igen at få nogle nye oplysninger. 
Hvad er status – fortsætter I med rydning af roserne?
Nogle villaejere på Kystvej i Hornbæk har oplyst, at de har indbetalt 15.000 kr. til projektet?
Hvordan hænger det sammen?
Hvorfor hører vi ikke fra dig?
Du står opført som ”vores” kontaktperson.

Venlig hilsen
Jytte Lerche
Trouville, Kystvej 20 (sommer)
Bestyrelsesmedlem  
Villaforeningen Horneby Sand



Fra: Jytte Lerche [mailto:jyttelerche@mail.dk] 
Sendt: 23. maj 2016 11:11
Til: 'thowinther@gmail.com'
Cc: 'Søren Agerlund Rasmussen'
Emne: SV: -> THO VS: Klitroser fjernet fra stranden!

Kære Thomas Winther.
Nu kontakter vi så dig for at høre status på projektet, som jeg vil videregive til vores villaejere.
Vores hjemmeside hedder www.Hornebysand.dk
Så vidt jeg kan se vokser roserne og blomstrer snart.

Venlig hilsen
Jytte Lerche
Trouville, Kystvej 20 (sommer)
Bestyrelsesmedlem  
Villaforeningen Horneby Sand

Fra: Søren Agerlund Rasmussen [mailto:SAR@nst.dk] 
Sendt: 22. december 2015 13:33
Til: jyttelerche@mail.dk
Emne: VS: -> THO VS: Klitroser fjernet fra stranden!

Kære Jytte Lerche

Tak for din henvendelse.

Det er Naturstyrelsen der som grundejer har iværksat slåning af den invasive art rosa rugosa – til dagligt 

kaldet hybenrose.

Det sker fordi rosen efterhånden har indtaget et meget stort område i klitlandskabet og nu også er begyndt 

at være vært for højere træer, primært bævreasp og birk. Rosen er med andre ord ved at forvandle det 

klitlandskab vi ønsker til skov og krat.

En kreds af ejere har kontaktet Naturstyrelsen som ejer i området og slåningen skal ses som et første skridt i 

retning af et samarbejdsprojekt med de lokale ejere og interessenter med henblik på at få et mere naturligt 

og hensigtsmæssigt klitlandskab tilbage i området.

Jeg er kontaktperson for så vidt gælder Naturstyrelsen, men du kan kontakte Thomas Winther 

thowinther@gmail.com, tlf 40326484.
Thomas Winther har tilbudt at koordinere kontakten  til kredsen af lokale ejere og brugere.

Du kan læse om invasive arter på Naturstyrelsens hjemmeside her: http://naturstyrelsen.dk/
naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-er-invasive-arter/

Jeg vedlægger et flyfoto hvor man kan se hvor langt forbuskingen er i området samt et billede af en naturlig 

kystklit i balance med hjemmehørende arter.

Du er velkommen til at kontakte Thomas og evt. på vegne af den kreds du repræsenterer at deltage i 

dialogen og afsøgningen af muligheder for et projekt i området.
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Med venlig hilsen 

Søren Agerlund Rasmussen
Skovfoged
Nordsjælland 
Dir tlf.: (+45) 72 54 31 97
Mobil:   (+45) 23 21 53 30
sar@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen

Ostrupgård 
Ostrupgård, Gillelejevej 2B 
DK - 3230 Græsted 
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
EAN: 5798000870130 
www.naturstyrelsen.dk

Fra: NST - Nordsjælland postkasse 
Sendt: 21. december 2015 10:29
Til: Torben Hoch
Emne: VS: -> THO VS: Klitroser fjernet fra stranden!

Fra: Pernille Gaunning På vegne af NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Sendt: 21. december 2015 08:46
Til: NST - Nordsjælland postkasse
Cc: jyttelerche@mail.dk
Emne: -> THO VS: Klitroser fjernet fra stranden!

Kære NST Nordsjælland

Til videre foranstaltning hos jer

Med venlig hilsen

Pernille Gaunning
Kontorfuldmægtig l Økonomi/journal 
+45 72 54 21 30 l pga@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk

Fra: Jytte Lerche [mailto:jyttelerche@mail.dk] 
Sendt: 18. december 2015 19:51
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Emne: Klitroser fjernet fra stranden!

Kære Skov- og Naturstyrelse.
I dag opdagede jeg, at alle klitroser og anden høj beplantning m.v. er fjernet fra stranden i Hornbæk fra 
Trouville (hvor jeg selv bor om sommeren) og vestpå.
Der er skåret langt ind til husenes hegn mod klitterne, jvf foto.
Er I rar at give oplysninger om hvorfor og i hvilket omfang I har tænkt jer at fortsætte. Omfatter det også 
området hen til havnen?
Jeg skriver på vegne af vores vejlaug Horneby Sand, der bla. omfatter alle huse på Kystvej.
Vi er opmærksomme på, at klitroserne har bredt sig meget – men –
Vi har intet hørt om dette tiltag og søger hermed information, der kan videresendes  til vores medlemmer.

Med venlig hilsen
Jytte Lerche
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Bestyrelsesmedlem i Horneby Sand
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