Vig Strandkoloni
- et rekreativt naturområde
ved Sejerøbugten

Geologi

Grundejerforeningen ”Vig Strandkoloni”

Korevlerne ligger på et såkaldt
marint forland. Et område som i
stenalderen dannede en havbugt
ind til det kuperede istidslandskab
fra Høve Bakke mod syd, op til
Stenstrup i nord og helt ind til
Nørre Asmindrup. Denne bugt
er langsomt blevet tørlagt ved en
kombination af landhævning på
De mørke streger viser strandvolde
skabt under store storme gennem tide
i alt ca. 4,5 meter og dannelse af
siden yngre stenalder.
strandvolde ved større storme.
En kraftig storm i 1920 var årsagen
til dannelsen af de korevler, vi kender i dag og siden da er det ubebyggede
forland vokset frem. Hele sommerhusområdet her ved Sejerøbugten ligger
således på hævet havbund med sandrevler, fugtige lavninger fra gamle
strandsøer og klitter fra perioder med sandflugt. Læg mærke til det, når du
færdes i området.

I marts 1918 blev aktieselskabet ”Vig Strandkoloni” stiftet af en række
borgere fra Vig. Aktiekapitalen blev på 10.000 kr. i aktier á 100 kr. Formålet
med aktieselskabet var ”at købe ejendomme ved Sejrøbugten og at udnytte
disse på enhver måde, navnlig ved udleje eller salg, helt eller delvist,
beplantning, bebyggelse eller restaurering af allerede værende bygninger,
derunder indretning af pensionat eller restauration og evt. drift heraf, dog at
tillige almenhedens interesser stedse skal haves for øje og efter omstændighederne sikres ved passende servitutpålæg”.
Samme år opkøbte man parcellist Chr. Nielsens ejendom for 9.000 kr.
Ejendommen findes stadig på Hvidovrekoloniens grund. Arealet blev opdelt
i tre områder. Et med hovedhuset på til udlejning. Et andet blev opdelt i 26
parceller til udleje for 5 kr. om året
pr. stk. Det sidste areal ved stranden
blev delvis tilplantet og udgør i dag
”Strandparken” ned til kreaturhegnet.
I årenes løb udbydes grundene til salg
og i 1937 besluttes det at ophæve aktieselskabet og tilskøde friarealerne
ved stranden vederlagsfrit til Vig Kommune. En betingelse ved overdragelsen
er ”at strandvejen, plantagen og arealet
mellem plantagen og stranden altid er
tilgængelig for Vig sogns beboere”.
Først i december 1945 blev aktieselskabet endeligt ophævet og friarealet
forvaltes i dag af kommunen i samråd
med tre Vig-borgere efter nærmere anførte retningslinier.

Historie
Oprindelig udgjorde hele kyststrækningen i den hævede havbugt ét stort
fælles græsningsareal. I slutningen af 1700-tallet fik hver by tildelt sit område på den lyngklædte sandede jord. Heraf navnene Vig lyng, Jyderup Lyng,
Ellinge Lyng, Hønsinge Lyng m.fl.
Tidernes skiften afspejles i navnet Vig Lyng Strandkoloni, idet fællesgræsningen mistede sin betydning i det moderne landbrug med kunstgødning og
dermed mindre behov for et dyrehold til hver gård. Samtidigt vandt fritidssamfundet frem og behovet for rekreation ved kysten holdt også sit indtog her
på denne del af Korevlerne. Navnet Korevlerne kan formentlig henføres til et
græsningsområde kaldet kohave, som tilhørte Ellinge hovedgård.

Naturen
Fra stranden ved Sejerøbugten og ind til
fritidshusbebyggelserne opleves en række
naturtyper i stadig forandring på grund af
landtillæg mod kysten, landhævning og
sandfygning. Alt vil dog med tiden gro til i
krat og senere skov, hvis naturen får lov at
passe sig selv.
Forstranden med stedvis opskyllet tang. Her
trives næringskrævende og salttolerante
pionærplanter. Herefter kommer, en klit, om
end beskeden. Denne klit vil naturligt have
tre forskellige plantebælter: Forrest mod
havet den hvide klit med marehalm, strandkvik og hjælme.
Herefter kommer den grønne klit som er
karakteriseret ved en række planter som
almindelig stedmoderblomst, gul evighedsblomst og strandfladbælg De nyder godt
af kalk fra knuste muslinger og næring fra
havet. Længere inde er disse næringsstoffer
udvasket og her findes den grå klit med blåklokke, blåmunke, revling og rensdyrlav.
Bag klitterne er en stor bræmme af høje
strandmarksplanter som i lavningerne får
karakter af fugtig strandrørsump med blandt
andet tagrør. Området beriges til stadighed af
såvel opskyllet tang som tang, der tidligere er
kørt ind af kommunen ved strandrensning.

På den gamle strandbred tættest på sommerhusgrundene findes en tidligere klitformation, dannet i begyndelsen af 1900-tallet og med den grå klits spændende men
sarte plantesamfund. Her kan nævnes:
Nikkende kobjælde, blodrød storkenæb,
gul evighedsblomst, blåklokke, blåmunke,
bredbladet timian, øjentrøst, markrødtop, håret høgeurt, gul evighedsblomst,
katteskæg m.fl. Odsherred Kommune
har fået tildelt Nikkende kobjælde af
miljøministeren som symbol for den
særlige naturtype, Odsherred specielt skal
tage vare på. Og det er netop, hvad Vig
Strandkoloni har gjort i samarbejde med
det tidligere Vestsjællands Amt, kommunen og Nordeafonden. Herudover
har Vig Tuske- og Kræmmermarked og
Friluftsrådet bidraget til skiltning og denne
folder om området.

Natur- og landskabspleje

Velkommen

Den flotte udsigt over Sejerøbugten var ved
(hvornår?) at gro til i pil, birk og hybenroser.
Se bare andre steder langs Korevlerne.
Tilgroningen fjernede ikke bare udsigten.
Den var også en trussel mod de mange
smukke, vilde blomster med de dertil knyttede sommerfugle og andre insekter samt de
fugle, firben og andre spændende dyr, som
lever heraf.
Grundejerforeningen har igennem mange
år arbejdet på at bevare udsigten og det
flotte blomstrende strandareal. Det har været
nødvendigt at bekæmpe Rynket rose helt, da
den ellers ville være en stadig trussel mod
de vilde blomster. Rynket rose er en indført
plante, som helt udkonkurrere den meget
artsrige natur ved landets kyster.

Her Jørgen, din nye tekst, om hvordan man
finder området - en god idé - fin indledning
til det næste .... Lav selv om på overskriften ... efter behov .... Evt. “Velkommen
til Korevlerne” eller “Velkommen til Vig
Strandkoloni” etc ..... teksten må helst ikke
fylde mere end disse linier af mine gør!
Skal helst være mellemrum ned til det
næste afsnit, som her!

Græssende køer gavner de vilde blomster
Området er blevet hegnet, så der kan gå køer og græsse i sommerhalvåret.
Det sker for at holde området fri for ny tilgroning af træer, buske og høje
urter som tidsler, skarntyder, brændenælder.
Får og geder er også gode kratryddere, men de spiser desværre også blomsterplanterne. Når først krattet er skåret ned, kan kvæget godt holde evt.
genvækst nede og da kvæg foretrækker kræs (krat?) frem for blomsterplanter, vil der med tiden blive en flot strandeng her. Den lave vegetation på
engen vil være til gavn for vadefugle som f.eks viber, bekkasiner og rødben.
Hegnet vil også beskytte fuglelivet mod løse hunde, som ellers er et stort
problem ved Korevlerne.

Du kan vise hensyn til naturen og andre
brugere af området ved at respektere følgende:
- Cykler og knallerter skal henstilles
på parkeringspladsen.
- Det er ikke tilladt at campere, bruge
åben ild eller lade hunde gå løse.
Hunde må dog gerne være løse på
stranden i perioden 1. Oktober til 31.
Marts.
- Det er tilladt at plukke en buket
blomster, når blot du ikke plukker de
fredede orkidéer og sjældne planter,
der kun gror få af, som f.eks. strandmandstro og nikkende kobjælde.
Desværre ses nogle steder spor efter
opgravning af planter og det er strengt
forbudt.
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