Den Lille Grønne 2017

Nyt:
Tømmekalenderen
er nu online
Lokale bekæmper
invasive planter

Gi’ det værdi:
Værdifulde ressourcer
får nyt liv
Ny service:
Få en SMS før vi henter
dit affald

Kontaktoplysninger
ODSHERRED KOMMUNE

Adresse (post og personlig henvendelse):
Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby.
www.odsherred.dk
Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 15.00-17.30
Fredag: 10.00-12.00
Telefontider
Mandag-torsdag: 10.00-14.00
Fredag: 10.00-12.00

CENTER FOR NATUR, MILJØ OG TRAFIK
Affaldsteam: Tlf.: 59 66 60 80		
affald@odsherred.dk
Miljøteam: Tlf.: 59 66 60 35
miljoe@odsherred.dk
Naturteam: Tlf.: 59 66 60 05
natur@odsherred.dk
Trafikteam: Tlf.: 59 66 60 03
trafik@odsherred.dk
Vandteam: Tlf.: 59 66 60 08
vand@odsherred.dk

CENTER FOR PLAN, BYG OG ERHVERV
Tlf.: 59 66 60 60
byggesag@odsherred.dk

ODSHERRED FORSYNING
Odsherred Forsyning er et selvstændigt aktieselskab, der tager sig af:
• Opkrævning af forbrugsafgifter
• Den offentlige spildevandsforsyning
• Kommunal vandforsyning i Nykøbing og
Egebjerg
• Tømningsordning af hustanke (septiktank
og samletanke for spildevand).
slam@odsherredforsyning.dk
Odsherred Forsyning
Hovedgaden 39
4571 Grevinge
Tlf.: 70 12 00 49
info@odsherredforsyning.dk
www.odsherredforsyning.dk
Åbnings- og telefontider
Mandag-torsdag: 8.30-15.00
Fredag: 8.30-12.00
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FÅ BESKED
OM AFFALD

Ny selvbetjeningsløsning
og SMS-service for affald
Få besked på SMS eller e-mail, når vi henter dit affald eller storskrald. Få overblik
over affaldssortering. Eller giv os besked, hvis din beholder er i
stykker, eller du ikke har fået hentet affald.
Vi har netop lanceret en ny selvbetjeningsløsning for affald på www.Odsherred.dk >
affald. Målet er at gøre det lettere for dig at
sortere affaldet og nemmere at kommunikere
med os om manglende tømninger eller beholdere, der er gået i stykker.

PRINT TØMNINGSKALENDER
Ud fra din adresse kan du se, hvilke beholdere, du har på din ejendom og hvornår, de
bliver tømt. Du kan også printe en tømningskalender til at hænge op. Derfor er der ikke
en kalender med i dette års udgave af Den
Lille Grønne.

FÅ BESKED PÅ SMS ELLER E-MAIL
Systemet giver også mulighed for, at du kan
tilmelde dig SMS eller e-mail, så du husker
at stille din beholder frem på tømmedagen
eller blive mindet om, hvornår du får hentet
storskrald og haveaffald.
Du kan også tilmelde dig affaldsinformationer
fra kommunen om fx kompostdag på genbrugsstationerne.

GUIDE TIL BEDRE SORTERING
I den nye selvbetjeningsløsning er det muligt
at søge på næsten 1200 affaldstyper – fra
acetone over ekkolodder, kagerester, myggebalsam og urtepotter til ølflasker.
Når du søger i sorteringsguiden, får du straks
klar besked om, hvordan affaldet kan sorteres
derhjemme, eller hvilken container affaldet
skal i på genbrugsstationerne.
Målet er, at gøre det lettere for dig at sortere
dit affald, så fx det farlige affald ikke ender
i det brændbare restaffald, og byggeaffald
kommer i de rigtige containere på genbrugsstationen, så mest muligt kan genanvendes.

GIV OS BESKED
Den nye løsning gør det også let at give os besked, hvis du ikke har fået hentet dit affald,
hvis din beholder er gået i stykker, eller du vil
bestille en ekstra beholder.

Gi’ det værdi:
Find det nye selvbetjeningsløsning på
www.odsherred.dk > affald
Bliv tilmeldt SMS- eller e-mailordningen
og få besked når du får hentet affald.
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AFFALD
- AFHENTNING

Placér beholderen så hjul og håndtag vender ud mod vejen. Den skal stilles frem senest kl. 5.

Få hentet dit affald
For at skraldemanden kan hente dit affald, skal din skraldespand placeres rigtigt,
og din adgangsvej eller kørevej skal være fremkommelig. Bl.a. skal du beskære
bevoksning ud mod vejen.
KRAV TIL DIN ADGANGSVEJ
• Adgangsvejen skal være mindst 1 meter
bred og bestå af et fast underlag: fliser,
asfalt eller lignende
• Der må ikke være trapper og adgangs
vejen må stige max. 1 meter pr. 10 meter
adgangsvej

DER SKAL VÆRE FRI PASSAGE, FX VED
BESKÆRING AF TRÆER OG BUSKE.
• Ejendomme med helårsrenovation må stille
beholderen maks. 10 m fra skel
• Ejendomme med sommerhusrenovation må
stille beholderen maks. 5 m fra skel
Ved sommerhuse i landzone og sommerhusområder med mere end 5 meter til adgangsvejen og ved landejendomme med mere end
10 meter til adgangsvejen, må du stille din
skraldespand ved din ejendom. Kørevejen til
din ejendom skal være fri for forhindringer og
tilstrækkelig bred og funderet til, at skraldebilen kan køre på den.
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Er adgangsvejen blind, skal skraldebilen kunne vende ved din ejendom.

PLACERING AF DIN SKRALDESPAND
Beholderen skal stå på: fliser, asfalt eller
lignende fast underlag. Granitskærver, perlesten, ærtesten, græs og lignende er ikke fast
underlag.
Der skal være fri adgang til beholderen og
plads omkring den.
På tømningsdagen skal beholderen stå med
håndtagene og hjulene vendt ud mod vejen,
så skraldemanden nemt kan tage den.

DEFEKT BEHOLDER/MANGLENDE
SKILLERUM
Er din beholder gået i stykker:
• Benyt kommunens hjemmeside på
www.odsherred.dk > affald
eller ring til Affaldsteamet på
tlf. 59 66 60 80.

AFFALD
- AFHENTNING

HVIS DU HAR EKSTRA AFFALD

HAR DU IKKE FÅET HENTET DIT AFFALD

Hvis du ofte har for meget restaffald til, at
det kan være i din beholder, kan du bestille
en ekstra beholder. En ekstra 240 l beholder
til restaffald koster 750 kr/år for helårshuse
og 640 kr/år for sommerhuse.

Benyt kommunens hjemmeside på
www.odsherred.dk > affald

Vil du bestille en ekstra beholder kan du
benytte den nye selvbetjeningsløsning på
www.odsherred.dk > affald eller ringe til
Affaldsteamet på tlf. 59 66 60 80.
Har du af og til mere affald, end der kan
være i beholderen, kan du købe en ekstra
sæk påtrykt ”Ekstra”. En ekstra sæk koster
40 kr. I prisen er inkluderet selve sækken,
tømning og affaldsafgiften.

ELLER RING TIL RENOVATIONSFIRMAERNE:
Dagrenovation/bioaffald:
M. Larsen, tlf. 43 48 93 35.
Aviser/metal:
RenoNorden, tlf. 56 25 05 50.
Storskrald:
RenoNorden, tlf. 56 25 05 50.

Hvis du ofte låner/lejer dit sommerhus ud,
kan du evt. have ekstra sække liggende til
gæsterne.

SÆKKENE KAN KØBES I DISSE DAGLIG
VAREBUTIKKER (SPØRG EVT. I KIOSKEN):
• Super Brugsen Højby, Højby Stationsvej 8
• Super Brugsen Vig, Vig Hovedgade 32
• Super Brugsen Odden, Oddenvej 217,
Havnebyen
• Spar Rørvig, Rørvigvej 192
• Spar Rørvig, Smedestræde 9
• DagligBrugsen Fårevejle, Adelers Alle 144
• Super Brugsen Asnæs, Asnæs centret

Gi’ det værdi:
Du selv er ansvarlig for at holde
affaldsbeholderne rene.
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AFFALD
HELÅRSBOLIG

Bio-/restaffald hentes af tokamrede biler, der holder affaldet adskilt. Skraldebilen der henter aviser/metal ser anderledes ud, men sammenblander heller ikke affaldet.

Affald i din helårsbolig
Ejendomme med helårsrenovation får hentet bioaffald, restaffald, jern og metalemballage, aviser/papir og batterier. Tre gange om året kan du også få hentet
storskrald, haveaffald og grene.
BIOAFFALD/RESTAFFALD OG
METAL/AVISER
Bioaffald/restaffald og metal/aviser er opdelt
i tokamrede beholdere. Det betyder, at de
skraldebiler, der henter affaldet også er
opdelt med to kamre, så affaldet fra de to
fraktioner ikke sammenblandes. Efterfølgende køres affaldet til omlastning, hvor hvert
kammer tømmes hver for sig. Der er altså
IKKE tale om at sammenblande affaldet, da
dette ville forringe affaldets værdi – både ift.
nyttiggørelse og økonomi.

RESTAFFALD
Restaffaldet køres til forbrænding, mens
bioaffaldet køres til bioforgasning i Audebo,
og metal og aviser/papir køres til genanvendelsesanlæg i Danmark eller udlandet.
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Batterier kan du lægge i en pose på spanden
til metal/aviser (blåt låg), så tager skraldemanden dem med, når han tømmer containeren.
Glas og flasker kan du aflevere i boblerne i dit
lokalområde eller ved supermarkederne. Du
kan også tage dem med på genbrugsstationerne, hvor du også kan aflevere pap og karton,
hård plastemballage, større metalgenstande,
elektronik og farligt affald – og selvfølgelig
møbler, bygge- og haveaffald.

Gi’ det værdi:
Husk at bioaffald og restaffald skal i
lukkede poser. Papir og metalemballage
skal ikke pakkes ind.

AFFALD
SOMMERHUS

Mange steder i kommunen finder du
bobler til glas og papir

I Høve (Agersøvej), Klint (Fyrrebakkevej) og på Odden (ved Olgas) er der også
opstillet bobler til småt metal, som fx konservesdåser, bægrene fra fyrfadslys
og andre ikke-skarpe metalgenstande.

Affald i dit sommerhus
I sommerhusområderne henter vi dagrenovation hver uge i sommerhalvåret
(uge 23-35) – og hver 14. dag i resten af året. Tre gange om året kan du også få
hentet storskrald og haveaffald ved dit sommerhus.
I sommerhusene skal du ikke opdele din dagrenovation i restaffald og bioaffald.
Papir, glas og metal skal du selv bringe til
genbrugsstationen eller genbrugscontainere
i sommerhusets nærhed eller ved supermarkederne.

BENYT GENBRUGSSTATIONERNE
Mere end 95 % af sommerhusejerne i Odsherred benytter genbrugsstationerne en eller
flere gange om året.
På genbrugsstationerne kan du også tage dit
genanvendelige affald (fx pap og plast) og det
farlige affald (fx elektronik, batterier og kemikalier) med – og selvfølgelig også aflevere
møbler, bygge- og haveaffald.

HUSK AT BESKÆRE TRÆER OG BUSKE
Skraldebilerne har mange steder svært ved at
komme rundt på sommerhusvejene. Derfor er
det vigtigt, at du sørger for, at al bevoksning
ud mod vejen er beskåret.
Manglende beskæring kan være årsag til, at
du eller din nabo ikke får afhentet affald.
Se i øvrigt afsnittet om beskæring side 26.

Gi’ det værdi:
Husk at komme dagrenovationen
og aske i poser!
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BIOAFFALD
HELÅRSHUSE

Bioaffaldet omdannes bl.a. til kvalitetskompost, der kan bruges som gødning.

Bioaffald

– sorteringsguide
Bioaffald er god energi! Når madrester og
andet organisk affald bioforgasses forøges
værdien af affaldet – bl.a. beholdes næringsstofferne i kredsløbet.
De fleste madrester indeholder en høj andel
af vand, og derfor giver det god mening,
at bruge dem til biogas frem for at sende det
til forbrænding.
Hver dansker producerer ca. 100 kg madaffald om året. Hos Biovækst,
som behandler vores bioaffald, bliver 100 kg
bioaffald til:
• 40 kg kompost
• Strøm til et nyt køleskab i en måned
• Og varme nok til at hæve temperaturen for
1000 l vand fra stue- til badevandstemperatur.

DET MÅ DU KOMME I BIOAFFALD:
Alle madrester. Både tilberedt og ikke
tilberedt mad. Fra planter og dyr. Uden
emballage.
• Skræller fra frugt og grønt
• Fiskeaffald
• Mælkeprodukter
• Knogler og ben fra kød
• Skaller fra æg og nødder
• Afskårne blomster
• Kaffegrums, teblade og filtre
• Kattegrus
Husk at emballere bioaffaldet

Gi’ det værdi:
Du kan bruge bioposer eller
almindelige skraldeposer. Plast
poserne fjernes før bioforgasningen.
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RESTAFFALD
DAGRENOVATION

Restaffald/dagrenovation
– sorteringsguide

Restaffald er det, der er tilbage, når du
har sorteret dit genanvendelige og farlige
affald fra.

DETTE SKAL SORTERES SOM RESTAFFALD/
DAGRENOVATION:

Restaffaldet køres til forbrændingsanlægget
i Roskilde.
Affaldet sorteres ikke inden det brændes, og
derfor skal det være brændbart og uden farligt affald, der kan forurene restprodukterne
fra anlægget.
100 kg restaffald giver lige så meget energi
som 33 liter olie.

• Bleer, bind, vatpinde og lignende hygiejneartikler
• Kartoner fra juice og mælkeprodukter
• Aske og grillkul (kold og pakket i lukket
pose)
• Plastemballage fra fx mayonaise og tandpasta
• Papemballage med madrester, fx pizza
bakker
• Skumbakker fra fx frugt
• Stearinlys
• Støvsugerposer
• Glasskår
• Engangstallerkner og –bestik
• Madaffald fra sommerhuse

Gi’ det værdi:
Husk: Restaffald er også sorteret
affald. Ingen genanvendelige
materialer og farligt affald.
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METAL
EMBALLAGE

Metalemballage
– sorteringsguide

Helårshuse har husstandsindsamling. Sommerhuse kan benytte bobler og
genbrugsstationen.
Jern, aluminium, kobber og andre metaller
udvindes af malme. Når råstofferne udvindes
efterlades store bunker affald og åbne sår i
landskabet.
Når vi genbruger metal sparer vi på energi,
råstoffer og vand. Vi sparer også kemikalier
og reducerer mængden af affald.
Hvis vi smider dåserne fra de flåede tomater,
bægrene fra fyrfadslysene, bakkerne fra
leverpostej og andet metal i skraldespanden,
sendes det til forbrænding.
Metallerne forringer forbrændingsprocessen – og forbrændingen forringer metallerne. Derfor skal dåser og andet metal ikke i
restaffaldet.

DET MÅ DU KOMME I JERN OG
METALEMBALLAGE:
• Konservesdåser, skyllede
• Leverpostejbakker og andre alubakker,
uden madrester.
• Øl- og sodavandsdåser uden pant
• Alubægrene fra fyrfadslys
• Kagedåser, gryder, pander
• Kapsler og låg af metal
• Småt jern og metal
• Stanniol, rent
Den samme vejledning kan bruges i de bobler,
der er opstillet i udvalgte sommerhusområder.

Bauxit
1 kg aluminium udvundet af bauxit skaber
85,4 kilo affald. 1 kg genbrugsaluminium
skaber derimod kun 3,5 kilo affald.

Gi’ det værdi:
Metalemballagerne skal være skyllede
og uden madrester. Så undgår vi
skadedyr i affaldet.

12

PAPIR

Toiletpapiret er i mere end én forstand endestationen for papir og pap.

Papir

– sorteringsguide
Helårshuse har husstandsindsamling. Sommerhuse kan benytte bobler og genbrugsstationen.
I modsætning til metal er papir en fornybar
ressource. Vi kan plante nye træer og lave nyt
papir. Alligevel giver det mening at genanvende aviser, ugeblade og reklamer.
Papir kan genanvendes 7-10 gange, fra det
fine kontorpapir, ugeblade, reklamer, aviser
og æggebakker inden det ender som toilet
papir – og dét genbruger vi altså ikke…

DET MÅ DU KOMME I AVISER OG PAPIR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aviser
Ugeblade
Tidsskrifter uden plast
Reklamer
Breve, kuverter (også rudekuverter)
Skrivepapir
Pjecer og foldere
Tegneserier
Telefonbøger og vejvisere

Den samme vejledning kan bruges i de bobler,
der er opstillet i udvalgte sommerhusområder

Gi’ det værdi:
Pap og karton laves af de grovere
papirfibre. De skal derfor sorteres som
pap på genbrugsstationen. Du kan også
stille det ud til storskrald.
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BATTERIER

Batterier

– sorteringsguide
Helårshuse kan lægge batterier i en pose oven på beholderen til aviser/metal.
Sommerhuse kan benytte genbrugsstationen.
Batterier indeholder miljøskadelige metaller
som kviksølv, cadmium og nikkel, men ved
korrekt håndtering kan metallerne genan
vendes.
Når vi husker at sortere vores batterier kan vi
holde metallerne i lukkede kredsløb, der ikke
forurener natur og vand.
Efter indsamling sorteres batterierne efter
deres kemiske sammensætning og sendes til
specialbehandling i andre europæiske lande,
for at sikre at både kemikalier og metaller
håndteres på forsvarlig vis. Der findes ingen
anlæg i Danmark, der kan behandle batterierne.
Kemikalierne destrueres, mens metallerne
kan genanvendes til nye produkter.

DET MÅ DU KOMME I BATTERIPOSEN:
Alle husholdningsbatterier.

Læg batterierne i en pose på låget af spanden til
aviser/metal. I boligforeninger er der batteribokse.

Alle øvrige batterier – og elektronik med batterier - kan afleveres på genbrugsstationerne.

Gi’ det værdi:
Husk de skjulte batterier i bevægeligt legetøj, blinkende
sko, musikslips, syngende jule- og fødselsdagskort m.v.
Hvis du ikke selv kan tage batterierne ud, skal hele
produktet afleveres som elektronikaffald på genbrugsstationerne. De tager også i mod de større batterier til
fx biler.
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GLAS OG
FLASKER

Lad bare skruelåg og folie blive på glas og flasker. Så bliver metallerne også genanvendt.

Glas og flasker
– sorteringsguide
Benyt bobler og genbrugsstationen.
Langt de fleste danskere sorterer deres glas
og flasker, og det betyder, at vi hvert år kan
genbruge og genanvende millioner af tomme
vinflasker, syltetøjsglas og anden glasemballage.

Du må ikke komme krystalglas, drikkeglas,
planglas, elpærer, spejle, ovnfast glas, keramik og porcelæn i containeren. Det skal alt
sammen på genbrugsstationen.

Glas kan genbruges op til 30 gange – men også
smeltes om til nye glas og flasker adskillige
gange. Det kalder vi genanvendelse.

DET MÅ DU KOMME I GLASCONTAINERNE:

Glas og flasker kan afleveres i glascontainerne, der er opstillet ved supermarkedet
eller rundt omkring i kommunen. De kan også
afleveres på genbrugsstationerne.

Tomme vinflasker, gerne med skruelåg og folie
Tomme glas fra fx marmelade, sild og lignende.
Med eller uden låg.
Anden glasemballage, fx fra juice og saft.

Gi’ det værdi:
Skyl glassene for fødevarer. Så undgår
vi mug og skadedyr i affaldet.
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Storskrald,
haveaffald og grene

STORSKRALD
HAVEAFFALD
GRENE

Vi indsamler storskrald sammen med haveaffald og grene tre gange om året. Du skal
altid sætte dit storskrald ud senest kl. 7 den dag, vi henter det.
HER MÅ DU SÆTTE DIT STORSKRALD

3 X 10
DU MÅ SÆTTE:
• 10 enheder pr. indsamling. En enhed er en
klar sæk eller et møbel
• Og 10 papirsække med haveaffald. Det er
vigtigt, at haveaffaldet er i papirsække,
som kan komposteres. Bruger du anden
emballage, tager vi ikke dit haveaffald med
• Og 10 bundter grene, bundet med snor.
Bundterne må højst være 1 meter lange,
højst veje 20 kg og højst være 10 cm tykke.
Hver enhed må veje max. 25 kg og fylde 1 x 1
meter (undtaget møbler og hårde hvidevarer).

I parcelhus- og sommerhusområder skal det
helt ud til skel og være synligt, lettilgængeligt og umiddelbart ved ejendommens adgang
til farbar vej. I landdistrikter og uden for
bymæssig bebyggelse skal dit storskrald stå
ved nærmeste offentlige vej. Skraldemanden
må ikke hente affald, der står på din private
grund.
Husk, at du altid kan aflevere storskrald på
genbrugsstationerne i Fårevejle, Hønsinge,
Odden og Nykøbing Sj.
Hvis du ikke har fået hentet storskrald, så ring
til RenoNorden, tlf. 56 25 05 50.

SÅDAN GØR DU
• De enkelte affaldstyper skal stå klart adskilt fra hinanden
• Sorter alt mindre storskrald i klare plastsække efter affaldstype
• Sæt en tydelig seddel på fx cykler, barnevogne og klapvogne, hvis de skal med til
storskrald.

INGEN HAVEAFFALD I PLASTSÆKKE

Gi’ det værdi:
Se hvornår vi henter storskrald på din
adresse - eller print en tømmekalender til at
hænge op – i det nye selvbetjeningssystem på
www.odsherred.dk > affald

Fejlsorteret storskrald og haveaffald. Læs mere i teksten om, hvilket affald vi tager med, og hvordan det skal stilles ud

Nej tak til byggeaffald Ingen haveaffald
i plastsække
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Nej tak til glas og
flasker

Kun klare sække

Pap skal i sække
eller bundtes

Storskrald,
haveaffald og grene

STORSKRALD
HAVEAFFALD
GRENE

– sorteringsguide
Fælles for helårs- og sommerhuse.

Det er vigtigt, at du sorterer dit storskrald. Se her, hvad vi tager med i storskraldsordningen.

• Elektronikaffald fx radio, tv og
computere. Kabler/ledninger
• Jern og metal
• Pap
• Rengjort plastemballage
• Forbrændingsegnet affald fx tæpper,
flamingo, møbler, springmadrasser
• Hårde hvidevarer fx køleskab, fryser,
mikrobølgeovn og komfur
• Ikke forbrændingsegnet affald fx persienner og presenninger, haveslanger
• Grene (bundet)
• Haveaffald (i papirsække)

Græsslåmaskiner (benzin) skal være tømt for
benzin og olie. Køleskabe og frysere skal være
tømt for madvarer.

• Byggeaffald, herunder
- Døre
- Isolering
- Beton, mursten og fliser
- Jord
- Toiletter og håndvaske
- Asbest og eternitplader
- Andre tagplader
- Imprægneret træ
- Tagrender
• Dagrenovation
• Dæk og bildele
• EUR-paller / træpaller
• Farligt affald fx malerbøtter m.m.
•	Glas, herunder fx vinduer, spejle og
glasskår
• Keramik
• Haveaffald i plastsække
• Træstubbe og rødder

Gi’ det værdi:
Husk haveaffald i papirsække. På
genbrugsstationen skal haveaffald i
klare plastsække. Grene skal bundtes.
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GENBRUGS
STATIONERNE

Genbrugsstationerne
– sorteringsguide

Alle borgere og sommerhusejere i Odsherred har adgang til genbrugsstationerne.
Her kan du komme af med alle typer affald, dog ikke rest- og bioaffald.
Erhverv har kun adgang mod betaling.
Er du i tvivl om den korrekte sortering, kan
du prøve sorteringsguiden på
www.odsherred.dk > affald eller spørge en
af de venlige pladsfolk.

DEPONI
Ikke brændbart, asbest og eternit

FORBRÆNDING
Stofmøbler, springmadrasser, blandet brændbart

GENANVENDELSE
Gipsplader, jord, pap, papir, mineraluld, glasemballage, dåser, træ, dæk og fælge, asfalt,
sanitet, kabler, glas m/u rammer, hård plast,
jern og metal, mursten og tegl, haveaffald,
rødder og grene, tøj og sko, beton og
marksten, flamingo, plastfolier

DIREKTE GENBRUG
Tøjcontainere fra Røde Kors til salgbart tøj
Mælke- og brødkasser fra fx. Arl, Kohberg og
Schulstad
Møbler og ting til videresalg gennem lokale
foreninger

SPECIALBEHANDLING
Kemikalier, spraydåser, hvidevarer, kølemøbler, elektronik, batterier, elpærer og lysstofrør, andet farligt affald
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NY CONTAINER NR. 38
– TØJ OG TEKSTILER TIL GENBRUG
Som noget nyt kan du nu også aflevere tøj
for sig selv på genbrugsstationen i Nykøbing.
I løbet af 2017 kommer der en container på
alle genbrugsstationerne.
Du kan fortsat give dit tøj til frivillige organisationer, hvis du foretrækker det. Men deres
containere er kun til salgbart tøj.
Tøjet i container 38 sorteres til mange forskellige formål.
Store sorteringsanlæg i Europa modtager,
sorterer og behandler tekstilerne på forskellig
vis, for at sikre øget genbrug og genanvendelse:
• Finsortering af alle de ting, som kan gå til
direkte genbrug
• Opskær til klude til anvendelse i design af
nyt modetøj
• Opskær til tørreklude
• Oprivning til anvendelse i produktion af
isoleringsmaterialer i tog
• Brug af tekstilstøv til produktion af ex
malerunderlag.

Container 38 modtager tøj
til mange forskellige formål. Du kan fortsat donere
brugbart tøj til frivillige
organisationer.

GENBRUGS
STATIONERNE

Alle genbrugsstationer modtager farligt affald, fx
batterier, maling, elpærer og kemikalier

På genbrugsstationen kan du aflevere dit elektronikaffald

SÆRLIGT OM FARLIGT AFFALD
Maling, træbeskyttelse, olie og oliefiltre, pesticider (ukrudts-, svampe- og insektbekæmpelse), termometre, terpentin, acetone og
andre kemikalier, spraydåser (også deodoranter og hårlak), neglelak og –fjerner.
Er du i tvivl om dit affald er farligt, kan du
spørge personalet eller bruge sorteringsguiden på www.odsherred.dk.
For at vi kan håndtere det farlige affald
korrekt, er det vigtigt, at det tydeligt fremgår,
hvad indholdet er – og gerne i den originale
emballage.

Benyt kun klare sække, hvis affaldet ikke kan
afleveres enkeltvis. Også til haveaffald.
På genbrugsstationerne samt grenpladsen er
der kun adgang for indregistrerede køretøjer
med en totalvægt på maks. 3.500 kg samt en
trailer. Vægtkravet gælder også for traktorer.
Større mængder affald på fx lastbiler på over
3.500 kg, skal køres til affaldsselskabet Kara/
Noverens anlæg. Tlf. 46 34 75 00.
Erhverv har kun adgang mod betaling. Kontakt
affaldsteamet for vejledning omkring betaling:
affald@odsherred.dk, tlf. 59 66 60 80.

SÆRLIGT OM MEDICIN OG BRUGTE
KANYLER
Apoteket tager i mod både medicinrester og
brugte kanyler.
Genbrugsstationerne tager også imod brugte
kanyler, hvis de afleveres i en godkendt
kanyleboks.

Gi’ det værdi:
Husk klare sække
– også til haveaffaldet

Alle privatpersoner kan hente gratis kanylebokse på genbrugsstationerne.
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GENBRUGS
STATIONER

Find genbrugsstationerne og grenplads
– adresser og åbningstider

I Odsherred har vi fire genbrugsstationer og en grenplads. På pladserne kan du
komme af med mange slags affald og få hjælp til sorteringen, hvis du er i tvivl.
FIND DIN GENBRUGSSTATION

ÅBNINGSTIDER

Genbrugsstationen i Nykøbing Sj*
Vangen 3, 4500

Mandag-tirsdag
Onsdag 		
Torsdag-fredag
Lørdage 		
Søndage 		
Helligdage

Genbrugsstationen i Hønsinge
Nykøbing-Slagelsevej 10 A, 4560
Genbrugsstationen på Odden
Oddenvej 241 B, 4583
Genbrugsstationen i Fårevejle
Storøvej 2, 4540
GRENPLADS (kun grene)
Grenpladsen i Rørvig
Søndervangsvej 13, 4581
* NB - Genbrugsstationen i Nykøbing modtager ikke
grene. De skal afleveres på pladsen i Rørvig
(som kun modtager grene).

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

7-16
7–18
7-16
8-16
8-16
8-16

GENBRUGSSTATIONEN PÅ ODDEN HAR
I PERIODEN 1. NOVEMBER – 31. MARTS
KUN ÅBENT:
Onsdag 		
Fredag 		
Lørdag 		
Søndag 		

kl.
kl.
kl.
kl.

9-18
8–16
8-16
8-16

Fra 1. april til 31. oktober er der samme
åbningstider, som på de øvrige genbrugs
stationer.

1. MAJ OG 5. JUNI LUKKES KL. 12.
24. + 25. + 26. + 31. DECEMBER OG
1. JANUAR ER DER LUKKET.
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BRÆNDEOVNE

Byg et lille tårn af optændingsbrænde og tænd op fra toppen. Så undgår du en stor del af sodpartiklerne.

Brug brændeovnen rigtigt
Brændeovnen er en hyggelig varmekilde på kølige dage og mørke aftener.
Desværre er den hyggelige, knitrende ild af og til naboernes værste mareridt.
Følger du nogle tip, kan du både tænde op og være en god nabo. Tænder du i den
øverste del af brændet, kan du fjerne op til 80 % af partikeludledningen.
TÆND OP I TOPPEN

SE PÅ RØGEN

Læg to stykker brænde i bunden. Oven på
stabler du pindebrænde i lag med luft imellem og tænder i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned som et
stearinlys.
Fyr med mindre stykker træ, så ilden kan få
godt fat. Der er altid røg det første kvarter,
når du tænder op.

Er du i tvivl om, hvorvidt din brændeovn
generer naboen, så gå udenfor og se, om der
er meget røg. Synes du, røgen lugter grimt,
så gør dine naboer det nok også. Tjek om det
skyldes for lidt luft til brændet, problemer
med brændeovnen, skorstenen eller, at træet
ikke er tørt. Spørg skorstensfejeren, om din
brændeovn brænder rigtigt.

BRUG TØRT TRÆ
Test: Slå to tørre stykker brænde mod hinanden og tjek om, det giver det en sprød, tør
lyd. Tag brændet ind i god tid, før du skal
bruge det.
Husk, at det er ulovligt at bruge affaldstræ
og paller i brændeovnen.

GIV RIGELIGT LUFT
Luft er vigtig for både forbrænding og
økonomi. Er der gule flammer, skal du ikke
skrue ned for lufttilførslen. Skruer du ned
for hurtigt, giver de ubrændte gasser sod
i skorstenen, ildelugtende røg og en dårlig
fyringsøkonomi.

SKORSTENSFEJERE
Du kan på www.odsherred.dk > netkort se
hvilken skorstensfejer din ejendom får besøg af.
Alle henvendelse vedrørende skorstensfejning
skal ske direkte til skorstensfejeren.
Den sydlige del af kommunen:
Jørgen Gustavsen
Tlf: 59 62 00 42
E-mail: jgustavsen@mail.dk
Den nordlige del af kommunen:
Svend Åge Madsen
Tlf: 59 91 08 77 - Mobiltlf.: 24 47 81 77
E-mail: fejermadsen@nyka.dk
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AFBRÆNDING
HAVEAFFALD

Det er generelt forbudt at afbrænde haveaffald.

Afbrænding af haveaffald
Det er generelt forbudt at afbrænde haveaffald, da haveaffald også skal genanvendes. Du kan kompostere haveaffaldet hjemme, eller aflevere det på genbrugsstationen eller grenpladsen. Med komposteringen bevarer vi næringsstofferne og binder
CO2. Den kommunale kompostering uskadeliggør desuden også evt. plantesygdomme
og skadedyr.
HVIS DU VÆLGER AT BRÆNDE HAVE
AFFALDET, ER DER EN RÆKKE REGLER,
DU SKAL OPFYLDE.
• I landzoneområder må du kun brænde
haveaffald af i perioden 1. december til
1. marts, dog højst 0,2 m3 (svarer til en
200 l olietønde).
• Du må brænde haveaffaldet af sankthans
aften (den 23. juni)
• Du må brænde rent og tørt træ af på lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog
højst 0,2 m3

REGLER FOR AT BRÆNDE HAVEAFFALD
AF I LANDZONE
Når du brænder højst 0,2 m³ haveaffald af, er
der nogle afstande, du skal overholde. Bålet
skal være:
• 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
• 30 meter fra bygninger med stråtag eller
andet let antændeligt materiale
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• 30 meter fra steder, hvor der anvendes
eller oplagres større oplag af brandfarlige,
brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
• 30 meter fra nåletræsbevoksninger,
lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation, herunder letantændelige mark
afgrøder.
Du skal fordoble afstanden i vindens retning.

BYZONE OG SOMMERHUSOMRÅDER
Afbrænding i sommerhusområder og i
byzone er ikke tilladt.

RESPEKT FOR OMGIVELSERNE
Når du brænder haveaffaldet af, må det
aldrig være til gene for omgivelserne

SANKTHANSBÅL
BÅLPLADSER

Sankthansbål og
bålpladser
SANKTHANSBÅL

NÅR I SAMLES VED EN BÅLPLADS

Sankthansbål er tilladt i by- og landzone og
sommerhusområder.

Du må kun brænde rent og tørt træ af på
særligt indrettede bålpladser til hygge- og
lejrbål, og bålet skal være mindst:
• 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
• 30 meter fra bygninger med stråtag eller
andet let antændeligt materiale.
• 30 meter fra steder, hvor man anvender
eller oplagrer større oplag af brandfarlige,
brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
• 30 meter fra nåletræsbevoksninger,
lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation, herunder letantændelige
markafgrøder

Du må først lægge haveaffald og grene op til
et bål en uge før sankthans. Er der en periode
med tørke, kan brandvæsnet annoncere et
generelt afbrændingsforbud.
Er det for vådt til at have sankthansbål sankthans aften, kan du aftale en senere afbrændingsdag med brandvæsnet, som senest skal
være én uge efter sankthans.

ET SANKTHANSBÅL SKAL VÆRE MINDST
• 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag
• 60 meter fra brandbare markafgrøder
• 200 meter fra bygninger med stråtag eller
andet let antændeligt materiale.
• 200 meter fra steder, hvor man anvender
eller oplagrer større oplag af brandfarlige,
brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
• 200 meter fra nåletræsbevoksninger,
lyngklædte arealer og anden letantændelig
vegetation.

Du må gerne lave bål på din bålplads, hvis du holder afstand til bygninger og letantændelige natur- og markarealer.
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HEGN OG
SKEL

Hegn og skel mellem dig
og din nabo
Som naboer bestemmer I selv, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud.
Kan I ikke blive enige, skal I bruge reglerne i hegnsloven og tjekke oplysninger om
bestemmelser i fx i lokalplaner og tinglyste servitutter.
ER I UENIGE

HENVEND DIG TIL HEGNSSYNET

I bør som naboer forsøge at få en aftale om
det hegn, I er uenige om. Er det ikke muligt,
kan I anmode det lokale hegnssyn om at få en
hegnssynsforretning, hvor I begge deltager.
Det er aldrig en god idé at gribe til selvtægt
- som fx at gå ind på naboens grund uden at
være inviteret.
Efter offentlighedslovens, forvaltningslovens
og retsplejelovens bestemmelser har den, du
klager over, altid krav på at se alle dokumenter i sagen. Send derfor selv en kopi af
begæringen direkte til den, du vil klage over.

Udgør træerne et hegn, kan du henvende
dig til Hegnssynet her i kommunen. Hegnssynet er et uafhængigt nævn, der består af 3
personer udpeget af os. Hegnssynet vil søge
at få jer til at indgå et forlig og afgør sagen,
hvis det ikke er muligt. For at Hegnssynet kan
afgøre en sag, skal parterne normalt være
enige om, hvor hegnet skal være i forhold til
skellet. Er parterne uenige om, hvor skellet
går, er det kun landinspektører, der er autoriserede til at fastlægge gyldige skel.

TRÆER ER NORMALT IKKE HEGN

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i
et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre.
Træer må heller ikke forhindre naboen i at
færdes på sin grund med haveredskaber eller
lignende.

Hegnssynet kan vurdere, om træerne danner
et hegn bl.a. ud fra, hvor mange træer der
er, om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række, med kort
afstand og ikke mere end 1,75 meter fra
skel. Endelig skal de fylde en væsentlig del af
skellets længde, før de udgør et hegn.
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NÅR TRÆERNE IKKE UDGØR ET HEGN

HEGN OG
SKEL

Har du forgæves forsøgt at lave en aftale,
fordi naboens træer skygger, eller grenene fx
vokser ind over din grund, kan du klage. Det
sker ved at lægge sag an ved domstolene.

Du skal henvende dig til:

HVOR HENVENDER JEG MIG?

Odsherred Kommune
Hegnssynet
Nyvej 22
4573 Højby

Trafikteamet i Natur, Miljø og Trafik vejleder
om spørgsmål om hegn og hegnsloven.

FÅ YDERLIGERE INFORMATION PÅ

ANMOD ALTID SKRIFTLIGT OM HEGNSSYNSFORRETNING

Foreningen af Hegnssyns hjemmeside:
www.hegnsyn.dk.

Skema og vejledning til anmodning er på
www.odsherred.dk > hegn. Send skemaet
til sekretæren for Hegnssynet på
hegnssyn@odsherred.dk, hvor du også
kan stille spørgsmål.
Du finder prisen for en hegnssynsforretning
på www.odsherred.dk. Det er hegnssynet,
der fastsætter fordelingen af udgiften. Som
udgangspunkt er det den person, der taber
sagen, som skal betale.
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BESKÆR
TRÆER OG
BUSKE

Beskær træer og
buske langs vejen
Har du grund ud til vej, fortov eller sti, skal du løbende beskære din beplantning
(også rabatten) så skraldemænd, slamsugere, udrykningskøretøjer og andre har
uhindret adgang.
Alle grundejere har pligt til at vedligeholde
hække, træer eller anden beplantning mod
vej, fortov eller sti, så der ikke opstår gener
for færdslen. Undlader du at beskære, kan
kommunen give dig et påbud – og eventuelt
beskære på din regning.

RETNINGSLINER FOR BESKÆRING:
• Beskæring ind til skel
• 4,50 m frihøjde over kørebane
• 2,75 m frihøjde over fortov/cykelsti

Er du medlem af en grundejerforening, kan du
henvende dig til bestyrelsen og fortælle om
eventuelle problemer i forhold til beskæring.

Skraldebilerne har mange steder svært ved at komme rundt på sommerhusvejene. Derfor er det vigtigt, at du
beskærer al bevoksning ud mod vejen. Beskærer du ikke, får din nabo måske heller ikke hentet affald. Der skal
være ca. 4,50 meter fri højde over vejarealet, og der skal være klippet helt ind til skel.
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PRIVATE
FÆLLESVEJE

Hvis du bor på en privat fællesvej skal du selv – eller i samarbejde med grundejerforeningen eller et vejlaug – sørge
for at vedligeholde vejen, renholde grøfter og nedløbsriste samt rydde sne på kørebane og fortov. Der er ikke krav om
snerydning i sommerhusområderne.

Vedligeholdelse af private
fællesveje
En privat fællesvej er en vej, som ikke er kommunal, men som bruges af flere ejendomme og er åben for almen trafik.
GRUNDEJERNES FORPLIGTELSER
Hvis du bor på en privat fællevej, er det i
udgangspunktet dig, der skal vedligeholde
vejen ud for din ejendom samt fjerne ukrudt
og affald, renholde grøfter, nedløbsriste
og rørgennemløb samt rydde sne og sikre
mod glatføre på kørebane og fortov. I vores
sommerhusområder har man dog ikke pligt til
at rydde sne.
Når der gælder andre regler, er de ofte beskrevet i en aftale/servitut.
Arbejdet kan også ske i fællesskab med de
andre grundejere på vejen, fx gennem din
grundejerforening eller et vejlaug.

Ifølge loven skal vejen holdes i god og forsvarlig stand. Det er i sidste ende kommunen,
der bestemmer, hvordan vejen skal vedligeholdes.

KOMMUNENS FORPLIGTELSER
Det er trafikteamet, der fører tilsyn med
private fællesveje. Vi behandler indkomne
sager, fx om manglende vedligeholdelse af
private fællesveje eller manglende beskæring
af beplantning langs en vej/sti.
Vi afgør også, om du må anbringe en container/stillads på vejen/fortovet, og hvordan du
må skilte langs vejene.

På landet er det de grundejere, som har ret
til at benytte vejen, der skal vedligeholde
den.
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PRIVATE
FÆLLESVEJE

Spørgsmål og svar
om private fællesveje
MÅ JEG ETABLERE EN NY INDKØRSEL TIL
MIN EJENDOM?
Hvis du ændrer din indkørsel eller laver en
ny, skal kommunen give tilladelse. Normalt
tillader vi én indkørsel pr. ejendom.

Du må ikke spærre private fællesveje eller
stier uden, at kommunen og politiet godkender det. Det sker kun i særlige tilfælde bl.a.
af hensyn til brandvæsen og skraldebiler.

HVOR MÅ JEG SÆTTE HEGN ELLER PLANTE HÆK VED SKEL TIL VEJ?

MÅ JEG OPSÆTTE SKILTE PÅ PRIVATE
FÆLLESVEJE?

Dit hegn skal stå på din grund, og du skal altid kunne holde din hæk inden for skellinien.
Der kan gælde andre regler for hjørneejendomme eller der kan være lokale bestemmelser fx i en lokalplan, der sætter begrænsninger for om og hvilke hegn, du må opsætte.

Du må ikke sætte skilte op i vejarealer uden,
at kommunen og eventuelt politiet har godkendt det.

HVEM MÅ FÆRDES PÅ EN PRIVAT FÆLLESVEJ?
Du må normalt færdes på veje og stier i byer
og bymæssige områder (herunder sommerhusområder) på samme måde som beboerne.
I åbne landskaber må du færdes til fods eller
på cykel på private veje, med mindre ejeren
forbyder det. Domstolene afgør uenighed om
færdselsret på private veje.
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MÅ JEG SPÆRRE EN VEJ?

MIDLERTIDIG BRUG AF VEJAREAL
Skal du have et stillads, en container eller
fx byggematerialer til at stå på kørebanen,
på fortovet eller i rabatten, skal du søge på
www.virk.dk. Du kan også læse mere på
www.odsherred.dk > rådighedstilladelse.

SNE OG
RENE FORTOVE,
STIER OG VEJE

Sne og rene fortove,
stier og veje
Kommunen fejer alle kommunale veje med kantsten i marts og oktober. Derudover
fejer vi efter behov i turistsæsonen fra maj til august. Kommunen har også ansvaret
for at rydde sne og glatførebekæmpe på kommunale veje, stier og pladser.
Er du grundejer skal du holde fortove og stier
rene for affald, snavs, visne blade og ukrudt.
Om vinteren er det dit ansvar at rydde sne
på fortov, sti og trapper ud mod en kommunal vej. Du skal også sikre mod glatføre på
fortovet og trapper til din ejendom.
Det samme gælder på private fællesveje dog
med undtagelse af stier og veje i sommerhusområder. Bor du på en privat fællesvej på
landet, skal du rydde sne og sikre mod glatføre på færdselsarealer, fortov, veje og stier, så
vejen er tilgængelig for almindelig trafik.

Læs mere om dine pligter på
www.odsherred.dk > Hold fortove og stier
rene.
Læs mere om vores vintertjeneste på
www.odsherred.dk > snerydning og
glatførebekæmpelse.
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BYGGE NYT
ELLER
BYGGE TIL

Når du skal bygge
nyt eller bygge til
Du skal kontakte Plan og Byggeri, når du fx vil søge om tilladelse til et nyt sommerhus eller en tilbygning til dit enfamiliehus.
Vi vil anbefale, at du kontakter os via en mail
til byggesag@odsherred.dk. Så vil du få svar
fra vores byggesagsteam på alle spørgsmål
om Bygnings- og Boligregistret (BBR), byggeri
eller din egen byggesag.

HVORNÅR SKAL DU SØGE OM BYGGE
TILLADELSE?
Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis du
vil opføre enfamiliehuse og sommerhuse eller
tilbygninger, gæstehuse eller udestuer hertil.
Du skal måske også søge om tilladelse til at
opføre garager, carporte, overdækninger og
udhuse. Du kan finde reglerne for, hvornår
der skal søges om tilladelse til at bygge på
www.bygningsreglementet.dk/.

HVORFOR SKAL DU SØGE OM BYGGE
TILLADELSE?
Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal undersøge, om bestemmelserne
i Bygningsreglement 2015 (BR15) er overholdt. Desuden skal kommunen bl.a. tjekke,
om eventuelle lokalplaner, deklarationer og
naturbeskyttelsesloven overholdes.

HVORDAN SKAL DU SØGE OM BYGGE
TILLADELSE?
I Odsherred Kommune skal du søge om
byggetilladelse eller anmeldelse dit byggeri
digitalt. Ansøgningen skal indsendes via
www.bygogmiljoe.dk
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HVILKET MATERIALE SKAL DU SENDE
ELLER VEDLÆGGE?
• Ansøgningen med tydelig angivelse hvem
der søger og hvor der søges
• Situationsplan
• Plantegning
• Materialebeskrivelse, udvendige materialer
og evt. udvendige farver
• Facadetegninger
• Kloakplan
• Kopi af deklarationer som er tinglyst på
ejendommen (rekvireres hos Tinglysningsretten i Hobro, tlf. 99 68 58 00 eller
www.tinglysning.dk).
Alle tegninger skal være målsatte og udføres i
målestoksforhold samt påføres adresse og
matrikelnummer.
Reglerne om afstanden til skel, højder, energi
forhold, konstruktioner mm. kan du finde i
BR15, www.bygningsreglementet.dk/.

BYGGESAGSGEBYRER
De gældende byggesagsgebyrer kan ses på
www.odsherred.dk > byggesagsgebyr.

OPLYSNINGSPLIGT TIL
BBR

Oplysningspligt til Bygningsog boligregisteret (BBR)
Er du ejer af ejendomme, bygninger eller tekniske anlæg, skal du meddele kommunen de oplysninger, som har betydning for drift og ajourføring af Bygnings- og
boligregistret.
BBR-registreringen beskriver de faktiske
forhold på en ejendom, bygning eller teknisk
anlæg. Det er dog ikke et bevis for, at alle
gældende love og bestemmelser er overholdt.
Som ejer skal du dokumentere rigtigheden
af de oplysninger, du meddeler til os og
sørge for også at oplyse ændringer, der ikke
kræver anmeldelse eller byggetilladelse. Ved
ejerskifte, rettelser og når vi afslutter en
byggesag, får du en BBR-meddelelse.

FEJL I BBR-MEDDELELSEN
Hvis der er fejl i BBR-meddelelsen, skal
du meddele det til BBR-myndigheden ved
at skrive til byggesag@odsherred.dk eller
Odsherred Kommune, Center for Plan, Byg og
Erhverv, Nyvej 22, 4573 Højby eller via
www.bbr.dk.

HVAD ER MIN PLIGT?
Som ejer er det din pligt at afgive oplysninger
til BBR. Undlader du at meddele oplysninger
til registret, eller afgiver du forsætligt eller
ved grov uagtsomhed urigtige oplysninger,
kan du få en bøde. Se hvilke BBR-data du skal
indberette til os på www.bbr.dk.

BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)
Alle kommuner skal føre et Bygnings- og
Boligregister (BBR), som viser faktiske, fysiske
bygnings- og boligforhold i kommunen.
Du kan se alle BBR-meddelelser på
www.ois.dk (Den offentlige informations
server).

Du skal anmelde til kommunen, inden du bygger nyt og bygger til. Husk også at anmelde byggeaffaldet, hvis du
river noget ned.
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BYGGEAFFALD

Asbest, PCB, bly, kviksølv og andre miljøfarlige stoffer kan forurene miljø og mennesker. Derfor skal du anmelde dit
byggeaffald.

Anmeld dit byggeaffald
Gamle huse kan indeholde asbest, PCB, bly, kviksølv og andre miljøfarlige stoffer.
Derfor skal byggeaffaldet anmeldes, så affaldet kan anvises til genkendte modtageanlæg.
Hvis du skal renovere eller rive din bolig eller
sommerhus ned, skal du ofte anmelde dit
byggeaffald.
Selv om du har en rådgiver, entreprenør eller
håndværker til at styre og udføre arbejdet,
er det dit ansvar som bygherre, at anmelde
byggeaffaldet.
Du skal anmelde dit affald, når
• Nedrivningen eller renoveringen giver mere
end et ton affald
• Byggearbejdet vedrører mere end 10 m2
• Dit byggeaffald indeholder farlige stoffer,
fx asbest, PCB eller maling med tungmetaller
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Hvis du er i tvivl om, hvordan byggeaffaldet
skal sorteres og hvor det må køres hen, må
du gerne kontakte affaldsteamet på
affald@odsherred.dk.

Du skal indsende anmeldelsen af affaldet
via www.bygogmiljoe.dk senest 14 dage før
renoveringen eller nedrivningen går i gang.

VILLAOLIETANK

Når du har en villaolietank
Hvis du ejer en olietank, er den omfattet af reglerne i Olietanksbekendtgørelsen
fra 2015.
Skulle uheldet være ude, og din tank lækker
olie, er uvidenhed desværre ingen undskyldning i en forsikringssag. Du risikerer derfor
selv at skulle betale for en oprensning. Det
er derfor vigtigt, at du kender og opfylder
kravene til olietanke, som du finder på
www.odsherred.dk > olietank.

HVAD KAN DU GØRE FOR AT FOREBYGGE
OLIEFORURENING?
Du kan holde øje med dit olieforbrug og få
oliefyrsteknikeren til at foretage et miljø
tjek.
Du skal straks kontakte vores Miljøteam, hvis
du har mistanke om lægkage.

SÅDAN ANMELDER DU DIN NYE OLIETANK

JEG BRUGER IKKE MIN OLIETANK
En tom olietank har større risiko for at blive
utæt. Få derfor tanken tjekket for utætheder, hvis den ikke har været brugt i længere
tid, og der skal olie på igen.

HVORDAN SLØJFER JEG MIN OLIETANK?
Sørg for, at tanken er helt tømt. Har du en
nedgravet tank, kan du få den gravet op eller
sørge for, at påfyldningsstudsen og udluftningsrør bliver fjernet (afblændes), så man
ikke kan fylde olie på igen. Du kan aflevere
en tom overjordisk jerntank på genbrugsstationen. Du skal skære et hul på 60 x 60 cm i
toppen af tanken, så det er nemt at tjekke,
at tanken er tømt for olie og slam.

14 dage før du stiller din olietank op, skal
du anmelde det på www.odsherred.dk >
olietank.

Sørg for at vedligeholde din olietank, så du undgår lækage.
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JORD

Jorden på din ejendom
Alle områder i byzone er siden 1. januar 2008 blevet områdeklassificeret som
lettere forurenet.
Er jorden lettere forurenet, kan det være
fx skorstensrøg fra tidligere industri, røg
fra kakkelovne og bilos, der har forurenet
overfladejorden typisk med tjærestoffer og
tungmetaller. Er du i tvivl, kan du på
www.odsherred.dk finde et regulativ,
der viser hvilke områder i byzone, der er
klassificeret som lettere forurenet.

Hvis du vil flytte jord fra en lettere forurenet
grund, skal du anmelde jordflytningen til
kommunen, inden du kører det væk.
Du kan finde et link til JordWEB på
www.odsherred.dk > jordweb.
Få mere information på www.odsherred.dk
> netkort

GODE RÅD I HVERDAGEN, HVIS DU BOR PÅ EN LETTERE FORURENET EJENDOM
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BØRN

HAVEARBEJDE

Hvis jorden på din grund er lettere forurenet,
bør du beskytte små børn ved at følge disse
råd:

Det er ikke sundhedsskadeligt at spise frugt og
grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord,
hvis du følger nogle få og fornuftige råd:

Vask altid hænder inden et måltid og efter
udendørsleg

Dæk den bare jord i bedene – og jord under
buske – med barkflis eller andet.

Sørg for, at børnenes negle er kortklippede

Vask og rengør både frugt og grøntsager,
inden du tilbereder og spiser dem

Brug forskellige sko indenfor og udenfor

Skræl rodfrugter inden, du spiser dem.

Gør ofte rent i hjemmet

Sørg for, at børn ikke leger, graver eller spiser
i dyrkningsarealet

Læg fast bund i sandkassen, så børn ikke kan
grave sig ned til lettere forurenet jord

Dyrk ikke jordbær og krydderurter i lettere
forurenet jord

Læg underlag under gynger og andre legeredskaber.

Vask hænder efter havearbejde – også hvis du
bruger havehandsker

Brug ikke garderober som legearealer.

Skift sko efter havearbejde

DRIKKEVAND

Vores drikkevand
Hvis du oplever problemer med vandforsyningen skal du henvende dig til dit vandværk.
Hos vandværket kan du få oplysninger om
forsyningen af vand, vandkvalitet, vandets
hårdhedsgrad, tilslutning, takster og vedtægter mv.
Kommunen fører tilsyn med, at vandkvaliteten opfylder de lovbundne krav.

SÅDAN FINDER DU DIT VANDVÆRK
Kig på din vandregning eller find dit vandværk
ved at gå ind på kommunens kortside
http://netkort.odsherred.dk/ og klikke af i
”forsyning” - ”vandforsyning”. Her finder du
også kontaktnumre til vandværket, og et link
til deres hjemmeside.

UBENYTTEDE BRØNDE OG BORINGER
Brønde og boringer er som åbne sår ned
til grundvandsmagasinerne og skal være
forsvarligt indrettede, så de ikke forurener.
Kommunen kan forlange, at du sløjfer en
ubenyttet brønd eller boring. Det er dig som
lodsejer, der betaler omkostningerne. Du skal
bruge en autoriseret brøndborer og altid først
anmelde det til os.
Find en liste med autoriserede brøndborere
på: www.geus.dk > brøndborer. Tjek at
brøndboreren har et gyldigt A-bevis, der fortæller, om hans autorisation stadig gælder.

MARKVANDING OG ANDET ERHVERV
Kommunen står for tilladelser og tilsyn med
markvandingsanlæg og andet erhverv. Du kan
søge tilladelse via www.bygogmiljoe.dk.
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SPILDEVAND

I områder med separat kloakering ender sæbe- og olierester fra bilvasken urenset i vandmiljøet. Brug derfor vaskehallen.

Spildevand
I Odsherred vil vi gerne skabe renere vandområder til glæde og gavn for både dig
og plante- og dyrelivet. Det gør vi blandt andet ved at sørge for, at husspildevand
renses, inden det ledes tilbage til naturen.
SPILDEVAND I BYEN
Odsherred Forsyning er i disse år i gang med
at separatkloakere mange steder i kommunen. Separatkloakering betyder, at der lægges særskilte rør til spildevand og regnvand.
Det er dermed kun spildevandet, der renses
på renseanlæg. Regnvandet ledes direkte tilbage til naturen. Det betyder, at spildevandsrensningen bliver mere effektiv, men det
betyder også, at det du hælder i regnvandskloakken hjemme i indkørslen, havner direkte
i vores vandløb, søer og badestrande – uden
rensning. Lad derfor være med at vaske bilen
i indkørslen og anvend kun regnvandskloakken
til regnvand.

36

Oversigtskort over oplandene for Spildevand i
det åbne land kan ses på dette link:
www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/
kort_til_web.pdf

SPILDEVAND I SOMMERHUSOMRÅDER
Odsherred Forsyning er i disse år i gang med
at spildevandskloakere sommerhusområderne
i Kommunen. Spildevandskloakering betyder
at der kun lægges et rør til spildevand i jorden. Regnvandet skal den enkelte grundejer
selv håndtere. Hvis du har et eksisterende
nedsivningsanlæg som er etableret mindre
end 10 år før kloakeringen, kan du få udsættelse på tilslutningen til kloakken.

SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

SPØRGSMÅL OG SVAR

Odsherred Kommune er inddelt i oplande til
de forskellige vandløb, søer og kystvande. Bor
du i et af disse udpegede oplandene vil du få
en henvendelse fra os, som handler om at du
skal forbedre rensningen af husspildevandet
fra din ejendom. Kravet til rensning af spildevandet er forskelligt fra opland til opland.

Ønsker du mere information om spildevand,
kan du kontakte
Vandteamet
Tlf.: 59 66 60 08
E-mail: vand@odsherred.dk

Hvem skal
vedligeholde vandløb,
grøfter og dræn?

VANDLØB

Odsherred kommune vedligeholder de offentlige vandløb. Er et vandløb privat,
hvilket størstedelen er, er det bredejerne, der skal vedligeholde det.
HVAD GØR JEG MED VANDLØB PÅ MIN
GRUND?

HVOR TIT SKAL JEG VEDLIGEHOLDE
PRIVATE VANDLØB?

Vandløb omfatter både åbne vandløb, grøfter,
kanaler og dræn, rørlagte vandløb, søer og
damme. Er der vandløb på din grund, har du
nogle forpligtelser, som skal sikre afledning af
vand, og at vandløbet har et varieret dyre- og
planteliv. Som bredejer betaler du udgifterne
til vedligeholdelsen af vandløb på din grund.
Ligger vandløbet i skel, er det almindelig praksis (ikke vedtaget ved lov), at to modstående
grundejere renser den halvdel, der ligger til
højre, når man står midt på sin ejendom.

Vi anbefaler, at du gennemgår dine vandløb
to gange årligt - i forsommeren og sidst på
efteråret.
Er de omfattet af naturbeskyttelsesloven, må
du ikke ændre eller oprense et vandløb uden
at få dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG
PRIVATE ÅBNE VANDLØB?

VIDSTE DU?

Du skal sikre, at vandets frie løb ikke er
hindret, men du må dog ikke grave vandløbet
bredere eller dybere. Du skal:
• Beskære beplantning og begrænse plantevæksten i vandløbsbunden. Undgå så vidt
muligt at slå brinken.
• Fjern de afskårne planter fra vandløbet,
medmindre de ikke skader vandløbet eller
det vandområde, det udmunder i.
• Fjern nedfaldne blade og grene, som blokerer for vandet.
• Fjern aflejret sand og slam, hvis det hindrer vandets frie løb.
• Begræns eventuelt plantevæksten ved
at plante skyggende træer på vandløbets
bredder.
• Har du private rørlagte vandløb, skal
du vedligeholde dem ved at spule dem,
beskære rødder og udskifte rør, når det er
nødvendigt.

SØG HOS
Center for Natur, Miljø og Trafik, Vandteam på
tlf. 59 66 60 08 eller vand@odsherred.dk.

Der gælder forskellige regler for vedligehold,
regulering og tilslutning. Læs mere på
www.odsherred.dk > vandløb.

Et godt vandmiljø giver ynglemuligheder for bl.a.
frøer og tudser
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VANDLØB

Odsherred Kommune vedligeholder de offentlige vandløb. Private vandløb skal vedligeholdes af bredejerne.

Hvad gælder for
offentlige vandløb?
Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb efter bestemmelserne i vandløbs
regulativet.
På begge sider af offentlige åbne vandløb
er der et arbejdsbælte på 6-8 meter og på
et rørlagt vandløb 2 meter på hver side. Et
arbejdsbælte strækker sig fra vandløbets
øverste kant og ind på mark eller grund. Vi
bruger arbejdsbæltet, når vi skal vedligeholde vandløbet, og det kan være nødvendigt
at bruge gravemaskiner, når vi oprenser
vandløbet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
• Vandløbsmyndigheden og åmændene må
arbejde i arbejdsbæltet uden retskendelse
• Vandløbsmyndigheden varsler normalt ikke
aktiviteter i arbejdsbæltet
• Det er dig, som bredejer, der skal fjerne
det grøde og andre materialer, vi renser op
fra vandløbet.
• Du må ikke anbringe bygværker, faste hegn
uden led, beplante eller foretage udgravninger af permanent art i arbejdsbælterne
uden, at du har fået tilladelse af vandløbsmyndigheden
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• Du skal rydde arbejdsbæltet samt beskære
træer og buske i kanten af arbejdsbæltet,
så grene og stammer mv. ikke generer, når
åmændene skal køre i arbejdsbæltet
• Du får ikke erstatning for skader på afgrøder, træer, buske, hegn, mm, når vandløbsmyndigheden vedligeholder vandløbene
• Du skal selv sikre rørudløb, og at drænrør
er lagt så dybt, at de ikke bliver skadet ved
almindelig maskinkørsel i arbejdsbælterne.

NATUREN

En af kommunens biologer leder efter stor vandsalamander i en beskyttet sø

Naturen i Odsherred
I Odsherred har vi en fantastisk natur. Store områder med overdrev og en del heder
gør Odsherred til et specielt område i Østdanmark, hvor overdrev og især hede
ellers er sjældne naturtyper.
I Danmark er 8 naturtyper beskyttet af
naturbeskyttelsesloven. Beskyttelsen betyder,
at man ikke må ændre på naturens tilstand
uden at få en dispensation fra kommunen.
Kommunen giver normalt kun dispensation
til ændringer, der gavner naturen eller til indgreb, som har større samfundsmæssig interesse. I sommerhusområder og i byzone er der i
nogle tilfælde lempeligere regler.

DE BESKYTTEDE NATURTYPER
•
•
•
•
•
•
•
•

Særligt udpegede vandløb
Søer
Moser
Strandsumpe
Strandenge
Ferske enge
Overdrev
Heder

DU KAN OGSÅ HJÆLPE NATUREN
Når vi ikke passer på naturen, kan den nemt
blive forringet eller helt forsvinde. Det er
derfor en fælles opgave at værne om vores
værdifulde natur. Og du kan også være med!

EKSEMPLER PÅ TILTAG DER GAVNER
NATUREN:
Bekæmpelse af invasive arter, oprensning af
tilgroet sø, græsning og rydning af krat på
lysåbne naturarealer.

EKSEMPLER PÅ TILTAG DER ØDELÆGGER
NATUREN:
Dræning, gødskning, tilplantning, omlægning
og udsætning af fredsfisk.

Du kan læse om beskyttet natur på
www.odsherred.dk > beskyttet natur og
på netkort.odsherred.dk kan du se, hvor i
Odsherred der er beskyttet natur.
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NATURA 2000

Markfirben er en af de arter, hvis levesteder er beskyttede. Det smukke dyr kan opleves mange steder i Odsherred.

Natura 2000
EU’s naturdirektiver betyder, at der udpeget særlige områder- de såkaldte Natura
2000 områder – for at beskytte bestemte naturtyper samt dyre- og plantearter.
Ejendomme i disse områder er underlagt visse restriktioner, til gengæld er de omgivet af en flot og alsidig natur. Den natur skal kommunen og staten sikre både på
kort og lang sigt.
I Odsherred er der Natura 2000 områder ved
kysten langs Sejerø Bugt, områder i Bjergene
og Veddinge Bakker samt områder fra Dybesø
til Skansehage samt Hov Vig. Vi kan kun
tilsidesætte Natura 2000-beskyttelsen, når
væsentlige samfundsinteresser kræver det.
Derudover beskytter habitatdirektivet er en
række dyre- og plantearter - de såkaldte
bilag IV arter – overalt, hvor de findes. Det
betyder, blandt andet at man ikke må ødelægge eller beskadige deres levesteder.

HAR DU HUSKET ANMELDEORDNINGEN?
I Natura 2000 er der en anmeldeordning
under land- og skovbrug, der gør, at du skal
anmelde visse ændringer af driften af arealer
i et Natura 2000-område til os mindst 4 uger
inden, du udfører dem.
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Vi har lavet et skema, så det er nemt for dig
at anmelde en ændret drift i Natura 2000.
Du finder skemaet på www.odsherred.dk >
Natura 2000. Her kan du også læse om aktiviteter omfattet af anmeldeordningen.

HVAD GÆLDER FOR DIG?
På Danmarks Miljøportal kan du se, hvilke
områder der er vejledende registreret som
beskyttet naturtype, Natura 2000-beskyttet,
hvilke der er fredet og meget andet.
kort.arealinfo.dk (optimeret til Explorer og
Firefox)

NATURPLEJE

Naturpleje
Hvis du selv vil gøre noget for naturen, er det godt at starte med at benytte sommeren til at planlægge indsatsen.
Når planen er lagt, bør du bruge vinteren til
at udføre den, så du ikke forstyrrer eller ødelægger mere, end du gør godt. Om sommeren
er både dyr og planter ved at sikre næste
generation.

5 GODE RÅD:

4.	Fjern ryddet eller slået plantermateriale,
så fremmer du flere forskellige arter
5.	Hedelyng skal plejes / fornyes ellers dør
den i løbet af 35-40 år.
Du kan læse mere om praktisk naturpleje på
www.odsherred.dk > naturpleje.

Som grundejer kan du
1.	Fremme hjemmehørende planter, hvilket
vil tiltrække flere pattedyr, fugle og insekter, herunder sommerfugle
2.	Fælde skyggende træer og dermed lave
lysbrønde, som vil skabe mulighed for
flere blomstrende planter
3.	Lad gamle hule træer stå og stubbe ligge
til fordel for fugle, som yngler i huller, og
til fordel for mange insekter og svampe

Her er knap 30 frivillige med til at give naturen en hånd på Skamlebæksletten ved Skamlebæk Radiostationen.
De fjernede 5.000 gyvel på 4 timer. For selvom den smukke busk er en fryd for øjet, så spreder den sig så kraftigt, at den kvæler heden, overdrevet og alle de dyr der hører til der. Fotograf Bente Ilsøe.
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INVASIVE
ARTER

Medlemmer af Klitrosebugtens Grundejerforening bekæmper Rynket Rose. Fotograf: Thorkild Christensen

Invasive arter
Hvad har bjergfyr og rynket rose, der ofte ses i Odsherreds natur, tilfælles? Svaret
er, at de kan kaldes for invasive arter eller landskabsukrudt. Kæmpebjørneklo, gyvel, vild pastinak, glansbladet hæg og japansk pileurt er også landskabsukrudt. Alle
disse planter er ligesom dræbersnegl, mink og mårhund invasive arter.
Odsherred har mange fine naturområder, som
vi gerne vil bevare. På din vej til stranden
passerer du ofte meget gamle naturområder
som strandenge, strandoverdrev og klitter.
Rynket Rose, der i øvrigt er ganske flot og
giver nogle gode hyben, har dog vist sig at
være en meget stor trussel for især naturen
ved kysterne. Den er ualmindelig god til at
klare sig og spreder sig rigtig meget.
Vi bekæmper derfor rynket rose flere steder
og vil forsøge at intensivere denne kamp.
Men uden din og andres hjælp nytter det ikke
meget.
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Målet med at bekæmpe de invasive arter er
at sikre en god og mangfoldig natur. Ved at
bekæmpe de invasive arter hjælper du ikke
kun naturen, men får også bedre mulighed for
at nyde udsigten over landskabet.
På vores hjemmeside www.odsherred.dk kan
du se mere om, hvad du kan gøre.
Kommunens Naturteam i vil meget gerne
vejlede dig eller måske din grundejerforening
om, hvad du eller I kan gøre.

STRANDEN

Hvad må jeg
på stranden?

Vores strande og kyster må benyttes af alle til fods hele døgnet rundt både sommer
og vinter. Den fri færdsel gælder uanset om stranden er privat eller offentlig. Du
skal blot overholde nogle enkle regler.
DU MÅ GERNE:

HUNDE OG HESTE

• Færdes til fods uanset om stranden er
privat eller offentlig
• Tage ophold og bade, dog mindst 50 meter
fra beboelsesbygninger
• Tænde bål på ubevoksede strandbredder,
så længe brandvedtægterne overholdes
• Bruge kørestol, trække en cykel eller skubbe en barnevogn

Du må tage hunden med på stranden hele
året. I sommerperioden fra 1. april til 30.
september – og hvor der er græssende husdyr
- skal den være i snor. På strande med Blå
Flag er hundebadning ikke tilladt. På øvrige
strande må din hund bade.

DU MÅ IKKE:
•
•
•
•

Cykle og køre med motorkøretøjer
Slå telt op
Forhindre andres lovlige færdsel
Skilte og hegne

Læs mere på hjemmesiden under ”Offentlighedens adgang til naturen”:
www.odsherred.dk > indhold/
offentlighedens-adgang-til-naturen.

Fra 1. september til 31. maj er ridning tilladt
på den ubevoksede del af strandbredden, hvis
hesten kan komme lovligt ned på stranden.

HVAD MÅ MAN SAMLE?
Som udgangspunkt skal man have tilladelse
til indsamling af ejeren. Mange strande i
Odsherred er ejet af det offentlige, og her
må du tage mindre ting og mindre mængder
sand med hjem. En tommelfingerregel er, at
man må tage det med, som man kan fragte
uden brug af hjælpemidler - i den forbindelse
er en spand ikke et hjælpemiddel.

Det er skønt at ride på stranden. Hesten må komme ned på stranden af offentlige og private veje, hvor ridning
er tilladt. Hesten må ikke gå på strandens vegetation.
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BÅD PÅ
STRANDEN

Hvis du lægger din båd på stranden, må den ikke være til gene for andre.

Må jeg lægge min
båd på stranden?
Stranden er et skønt område, som alle må benytte både sommer og vinter. Har du
en båd, må du gerne lægge den på stranden uden motor i op til 24 timer. Ønsker
man at have sin båd liggende på stranden i mere end 1 døgn, kræver det accept fra
lodsejeren.
Med stranden menes den ubevoksede strandbred samt den del af klitterne, der er domineret af salttålende plantearter, som f.eks.
marehalm, strand-mælde og hjælme.
Når du ligger båden på stranden, skal du
huske at overholde de gængse regler for
færdsel på stranden:

DU MÅ DERFOR IKKE:
• Have båden liggende, så den er til gene
for gående
• Lægge båden nærmere end 50 m fra
beboelsesbygninger
• Køre båden ned på stranden med
motorkøretøj
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Læs mere på www.odsherred.dk > både på
stranden.
Se evt. også afsnittet om ”Hvad må jeg på
stranden?”

DØDE DYR

Døde dyr i landskabet
Læs her, hvad du skal gøre, hvis du finder døde dyr i naturen eller på vejen.
Kommunen sørger i visse tilfælde for at fjerne
døde dyr i landskabet. I mange tilfælde efterlades de døde dyr imidlertid i naturen, da de
er en naturlig del af fødekæden for andre dyr.

DER ER DOG NOGLE OMRÅDER, HVOR VI
GØR EN INDSATS:
Hvis du på kommunale arealer – fx en kommunal vej – påkører eller finder et såret eller
dødt dyr, kan du kontakte en af beredskabets
serviceassistenter på tlf. 23 64 79 69.
Bemærk at ordningen ikke dækker private
fællesveje og private grunde. Her må du lade
dyret ligge eller selv sørge for at skaffe det
bort. Det gælder både rådyr, ræve, sæler og
andre dyr.

SÆRLIGT FOR STRANDENE
På Blå Flag strande og kommunalt ejede
strande sørger Odsherred Kommune for at
fjerne opskyllede, døde sæler. De døde sæler
vil blive gravet ned på stranden, så hunde og
ræve ikke kan grave den op igen. Få mere
information på hjemmesiden under ”Døde dyr
på stranden”.
Hvis du finder en død sæl, skal du heller ikke
røre ved den, for den kan have en influenza,
som kan smitte mennesker.

FÅ MERE AT VIDE
www.odsherred.dk > påkørte dyr.
www.naturstyrelsen.dk/nyheder/2014/okt/
lad-doede-saeler-ligge/

Kigge – ikke røre! Sæler kan dø af influenza, som kan smitte mennesker.
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SKADEDYR

Rotter
Uanset hvor du bor, har du pligt til at anmelde rotteangreb.
Har du rotter på din ejendom, skal du anmelde det på kommunens hjemmeside
www.odsherred.dk > rotter.
Kommunens rottebekæmper vil herefter komme på besøg. Da rottebekæmpelsen bliver
betalt over ejendomsskattebilletten, koster
det ikke ekstra at få besøg af rottebekæmperen.
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SKADEDYR

Andre skadedyr
Kommunen foretager kun bekæmpelse af rotter. Er du plaget af andre skadedyr, fx
mosegrise, muldvarper, husmår, hvepse, myrer eller lignende, kan du evt. henvende
dig til et skadedyrsbekæmpelsesfirma.
Øvrige skadedyr
Du kan finde kontaktoplysninger til skadedyrsbekæmpelsesfirmaer i vejviseren eller på De
Gule Sider.
Du kan læse mere om fx ræve og mår på
Naturstyrelsens hjemmeside
www.naturstyrelsen.dk.

RÆVESKAB
Skab er ikke farligt for mennesker, men kan
smitte til hunde og katte. Skab forårsages af
skabmiden og kan hurtigt fjernes med et middel fra dyrlægen. En ræv med skab har ofte
pletter uden pels og kan tit have en usædvanlig adfærd. Det er dog ikke ualmindeligt, at
rævetæverne i april til juni har bare pletter i
pelsen, uden at det skyldes skab.
Hvis en ræv med skab ikke flygter, når du
nærmer dig, kan du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på tlf. 1812 og aftale
nærmere.

Finder du en død ræv med skab i din have,
kan du lade den ligge, men der er risiko
for smitte til hunde og katte. Vælger du at
grave ræven ned, skal hullet være mindst 80
cm dybt for at undgå, at den bliver gravet
op igen af fx hunde. Små, magre ræve kan
smides forsvarligt ud med dagrenovation, dvs.
at der skal mindst to sække med forsvarlige
knuder omkring ræven.
Undgå at røre en ræv med skab!
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