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Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 18/6 2015 kl. 15.00 

 

Deltagere: Lars Holst Frederiksen, Danmarks Naturfredningsforening 

Tove Bintzer, Friluftsrådet 

Inga Skjærris, Danmarks Idrætsforbund 

Thomas Larsen Schmidt, Danmarks Idrætsforbund  

Morten Vincents, Roskilde kommune 

Sten Asbirk, Dansk Ornitologisk forening 

Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund 

Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland 

Hans Jessen, skovfoged, Naturstyrelsen Vestsjælland.  

Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland  

 

Afbud fra: 

Manne Suadicani, Ringsted kommune 

Christina Lund Løjtnant,  Lejre kommune 

Niels Bundgård, Landboforeningen 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 8/12 2014. 

Ingen bemærkninger til det udsendte referat. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 

Nationalt skovprogram er endnu ikke færdigt og det endelige udkast afventer resultatet af det 

forestående folketingsvalg. 

 

Der har gennem det sidste stykke tid været en del debat om mere natur i skovene. Bl.a. er foreslået 

udlæggelse af op til 20 % urørt skov. Der endnu ikke truffet beslutning om der skal udlægges mere 

urørt skov, hvor det skal ske, og hvordan det skal finansieres. Der vil i første omgang formentligt blive 

iværksat en undersøgelse af hvor det kan give mest natur at udlægge skove urørte. 

 

Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalparken er nu endeligt vedtaget og en Nationalpark-

bestyrelse nedsat. Kontorfaciliteter er ved at blive indrettet i en af længerne på Ledreborg Slot. 

Yderligere om nationalparken kan findes via dette link http://www.skjoldungelandet.dk/ eller 

http://nationalparkskjoldungernesland.dk/ 

 

Svogerslev Grusgrav. Der arbejdes fortsat på en model hvor Naturstyrelsen overtager ejerskabet og den 

fremtidige drift af området fra Roskilde kommune. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Udpegning af Livstræer 

Jens Peter Simonsen, som der blev orienteret om på sidste brugerrådsmøde skal der i Naturstyrelsen 

http://www.skjoldungelandet.dk/
http://nationalparkskjoldungernesland.dk/


skove udpeges et antal livstræer. For hele Naturstyrelsen drejer det sig om 10.000 træer i år, for vores 

vedkommende ca. 500 træer i år. I dette Brugerråds område, er det umiddelbart planen at de dels skal 

udpeges her i Bidstrup skovene, og dels i Ulkerup skov, som er i det andet brugerråds område 

Der er udviklet en APP, som vil kunne hentes på Naturstyrelsens hjemmeside. Erfaringer fra 

pilotprojektet i Rold skov er, at det kræver nogen instruktion for at komme i gang. Vi regner derfor 

med at holde en til to introduktionsdage i løbet af efteråret i udvalgte skove, hvor vi inviterer 

interesserede på en tur i skoven, for sammen med deltagerne at demonstrere hvordan denne APP virker, 

og orientere om hvilke kriterier, der kan lægges til grund for udpegning af livstæerne. Bl.a. er døde 

træer, træer med f.eks. spættehuller allerede sikret ifølge Naturstyrelsens egne retningslinjer, de skal 

således ikke udpeges til livstræer. 

Det videre forløb vil herefter være, at vi modtager forslag til udpegning af livstræer. Når vi har 

modtaget forslagene vil de blive gennemgået. Det er et meget stort arbejde der ligger foran med denne 

udpegning. Derfor vil der blive udarbejdet en liste over, hvornår de enkelte skove vil blive gennemgået. 

Man kan således godt komme med forslag til livstræer i skove som på listen først er udpeget til 

gennemgang om 2 eller 3 år. Tilbagemeldingen på disse træer vil dog først ske når skoven er med på 

årets liste. 

Den/de skove der er med på årets liste vil blive udmeldt med en deadline for indrapportering og 

efterfølgende vil det fremgå af kort, hvilke træer der er udpeget. ”Anmelderne” vil få direkte besked 

om deres træer. 

 

Det er endnu ikke helt afklaret, hvordan de udpegede træer skal markeres ude i skoven. Træerne kan 

via denne APP GPS registreres, og man kan ligeledes tage et foto at træet. De enkelte træer vil blive 

markeret på vores ”Pas på kort” på lige fod med f.eks. rovfuglereder, træer med spættehuller og 

lignende. Kortet bruges bl.a. af vores entreprenører for at sikre at de er opmærksomme på de hensyn 

der skal tages i f.m. deres arbejde i skoven, og det skulle gerne sikre at træerne ikke bliver skovet. 

 

Der var enighed blandt brugerrådsdeltagerne om at træerne bør markeres ude i skoven, så man som 

almindelig borger kan finde og følge sit livstræ ude i skoven. Der var også enighed om at denne 

markering ikke måtte ske med f.eks. store markante hvide mærker, men noget rimeligt diskret men 

stadig erkend bart. 

 

Vi vil, når datoerne for turene er fastlagt, sende invitation ud til Brugerrådet samt annoncere det i 

lokale aviser og på vores hjemmeside. Vi håber at I vil formidle dette videre til jeres bagland, så vi i 

fælleskab kan løfte denne store og vigtige opgave. 

 

Yderligere information om livstræer og nogle af de arrangementer der er planlagt/afholdt kan findes via 

dette link: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/ 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Tid og sted for næste møde. 

 

8. december 2015. kl. 15.00 

Nærmere om mødested udsendes sammen med dagsordenen. 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/


 

Ad dagsordenens pkt. 5. Evt. 

Tove Binzer. Friluftsrådet har udgivet en populærudgave om hvad en nationalpark indeholder, 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/saerlige-naturomraader/nationalparker/naturkvalitet-i-

nationalparkerne.aspx 

 

 

Steen Asbirk.  I Boserup skov ser arbejdet i aske/hasselstævnings skoven ikke ud til at være afsluttet? 

 

Hans Jessen. Arbejdet blev stoppet a.h.t. både flora og fauna. Vi vil fortsætte arbejde til efteråret. 
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http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/saerlige-naturomraader/nationalparker/naturkvalitet-i-nationalparkerne.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/saerlige-naturomraader/nationalparker/naturkvalitet-i-nationalparkerne.aspx

