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        j.nr. SNS-217-00002 
 
 
Referat af møde i Brugerråd SØ , Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland d. 18/8 2010 
 
Deltagere: Mogens Vincent, Roskilde kommune 

Søren Grøntved Christiansen, Ny Lejre kommune 
Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening 
Inga Skærris, Danmarks Idrætsforbund 
Tove Binzer, Friluftsrådet 
Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund 
Lars Smidth, Landboforeningen Gefion 
Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland 
Palle Graubæk, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland, ref. 
 
Fraværende: 
Ingen 

 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Præsentation af det nye Brugerråd. 
Jens Peter Simonsen indledte mødet med at byde velkommen. Det er efterhånden nogen tid siden vi 
sidst har haft møde. Normalt plejer der at være 2 møder om året, et om sommeren og et om vinteren, 
men vinterens møde blev udsat bl.a. p.gr.a.  kommunevalget, som jo betød, at der var udskiftning på 
flere pladser i brugerrådet. Derudover er der sket et skifte på skovriderstillingen her på enheden, idet 
den tidligere skovrider Arne Jørgensen, har fået et års konsulentstilling i Skov- og Naturstyrelsen 
central inden han går på pension, og jeg er tiltrådt som ny skovrider her på enheden.  Mit ønske er, at vi 
igen skal have et aktivt og velfungerende brugerråd. Vi ser brugerrådet som en vigtig sparringspartner i 
mange sager, og netop sammensætningen af brugerrådet med repræsentanter fra mange forskellige 
brugergrupper er vigtig, for at vi kan få nogle gode og nuancerede drøftelser om de forskellige emner 
og spørgsmål, der måtte blive rejst. For at sikre og udvide denne alsidighed har vi tilbudt 2 
organisationer hver en plads i det nye brugerråd. De 2 foreninger der er blevet tilbudt en plads er 
Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening. Danmarks Jægerforbund har taget imod 
tilbuddet, og har udpeget 1 medlem.  
En stor velkomst til de nye medlemmer af dette brugerråd, men naturligvis også en stor velkomst til de 
medlemmer, som også sad i det tidligere brugerråd, og som er fortsat i det nye brugerråd. 
Herefter præsenterede brugerrådets medlemmer sig. 
 
Brugerrådenes funktion på enhederne er rådgivende, d.v.s. at der kan drøftes alt, hvad der vedrører 
driften af enhedens arealer. Udover de forhold der er nævnt i retningslinjerne for brugerrådene, kan der 
naturligvis også drøftes andre emner med relation til forvaltning af vores natur- og skovarealer. 
Referatet vil blive lagt ud på enhedens hjemmeside, samtidigt med at det bliver sendt direkte til 
brugerrådets medlemmer. På hjemmesiden vil man desuden kunne se, hvem der sidder i enhedens 2 
brugerråd. 
 "Retningslinjer for brugerråd", som er blevet uddelt her i dag, vil ligeledes kunne findes på 
hjemmesiden.  
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Der blev tilføjet 2 punkter til den udsendte dagsorden: 
1a. Meddelelser 
3a. Status Grønne Partnerskaber, punktet var ønsket af Tove Binzer  
 
 
Ad dagsordenens pkt. 1a. Meddelelser 
Jens Peter Simonsen. 
• Ny støtteordning til formidling af fredede arealer og fortidsminder. Ordningen administreres af 

Fødevare -Erhverv 
• Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen sammenlægges pr. 1. januar 2011 til en 

styrelse Naturstyrelsen.  
• Løse hunde. Miljøministeren har i sommer meldt ud, at løse hunde i naturen ikke kan 

accepteres. Derfor vil alle, som vi møder, i.f.m. vores færden på arealerne blive noteret og 
meldt til politiet. 

• Brugerdag for ryttere, slædehundekørere og MTB rytterne, vil efter ønske fra bl.a. 
slædehundefolket blive genoptaget, og der er indkaldt til arbejdsdag sidst i august måned ved 
Avnstrup 

• Skov- og Naturstyrelsens salg af brænde vil fremover primært foregå som salg via nettet. 
Ulempen er, at vi nødvendigvis må lade leddene stå åbne i de skove, hvor vi har brænde til salg 
i, således at brændekunderne kan hente deres brænde. Vi følger nøje, om det giver anledning til 
øget kørsel i skovene. Ifald det gør, vil det blive drøftet, om det er muligt på en eller anden 
måde at styre kørselen. 

• Ny hjemmeside "Udinaturen.dk" er nu startet. Formålet er, at man via denne skal kunne finde 
alle mulige både friluftstilbud, faciliteter og ture. Alle kan lægge oplysninger ind på denne 
hjemmeside. (Folder om hjemmesiden blev udleveret). 

•  VILREG er nyt elektronisk system til jægere, landmænd og andre som ønsker at regulere 
vildtarter, der på den ene eller anden måde er til gene eller gør skade. Systemet er dog opbygget 
således, at man ikke "bare" kan få tilladelse til at regulere hvad som helst. Der er forskellige 
kriterier, der skal være opfyldt, førend der bliver udstedt en tilladelse til regulering af en given 
vildtart. VILREG findes via hjemmesiden www.skovognatur.dk   

• Friluftsprojekter. Der er kommet en ny pulje på 12 millioner kr. Enheden har givet tilsagn om 
midler til mange projekter. Der kan dog være projekter som af budgetmæssige grunde vil blive 
udsat til 2011. (Liste over projekter udleveret) 

 
Tove Binzer. Der er behov for en opstramning i projekt "Skjoldungelandet". F.eks. bør de allerede 
grydeklare opgaver gennemføres i år, således at folk oplever, at der sker noget i projektet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Økonomi og årsplan for Enheden. 
Jens Peter Simonsen. Enhedens økonomi er ligesom mange andre virksomheder temmelig stram. Ved 
årets start blev budgettet reduceret i.f.t. sidste år, derudover kom der yderligere midt på sommeren et 
generelt sparekrav til alle offentlige styrelser på 1 %. Enhedens rådighedsbeløb for i år er således 
væsentligt reduceret. 
Vores budget er nogenlunde i balance, vi tjener stort set, det samme som vi bruger. Indtægterne 
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stammer primært fra salg af træ, udleje af huse, jagtudleje og bortforpagtning af græs/naturarealer.   
Udgifter går bl.a. til løn, vedligehold af publikumsfaciliteter som borde/bænke, slåning af stier, foldere 
og skilte. Derudover er vandafledning fra naboarealer efterhånden også en stor udgift for enheden, idet 
vi er forpligtiget til i.f.t. vandløbsloven, som alle andre, at sikre at vi kan modtage vand fra naboer.  
Udgifter til skovning af syge og "farlige" træer langs offentlige veje, p-pladser, udfor private boliger er 
efterhånden også en stor udgift, og vi må nok forvente, at den udgift vil stige i de kommende år, bl.a. 
p.gr.a. den sygdom der er i mange asketræer, og der står rigtig mange asketræer i gærderne rundt 
omkring skovene. Enhedens politik på dette område er, at vi naturligvis skover træer, som står langs 
offentlige veje og kan udgøre en risiko for trafikken, derudover skover vi også træerne, hvis de står 
udfor huse og udgør en reel risiko, hvorimod træer, som alene står i vejen for solen fjerner vi ikke, og 
vi giver heller ikke tilladelse til at lodsejeren selv fjerner træet. 
Den almindelige skovdrift koster også en del til bl.a. skovning, udkørsel af træ og pleje af nye 
beplantninger. Derudover bruges der ofte en del penge på at vedligeholde veje, især efter at et område 
har været skovet igennem, og træet er kørt bort. Vi har stort set ikke mulighed for i vores planlægning, 
kun at skove træerne når vejret er til det, idet vi indgår i et maskinsammenarbejde med de øvrige 
enheder på Sjælland, og for at de dyre maskiner ikke skal stå stille, er det nødvendigt at skove på 
tidspunkter, hvor færdselen på veje og stier kan medføre, at de bliver kørt i stykker, og derfor kan være 
vanskelige at færdes på for publikum. Vi tilstræber at vejene bliver repareret hurtigst muligt efter at 
skovningen er færdig, således at generne for publikum bliver mindst mulige.  
 
Som noget nyt er årets budget blevet opdelt i 2 rammer en sort og en grøn ramme. 
Den sorte ramme vedrører den almindelige skovdrift, d.v.s. skovning af træer pleje af bevoksningerne 
og lignende. 
Den grønne ramme vedrører øvrige aktiviteter som naturpleje, publikumsarbejder, naturvejledning, 
pleje af fortidsminder. 
 
Denne opdeling betyder, at vi skal holde det tildelte budget indenfor hver af rammerne, og vi kan 
således ikke på samme måde, som tidligere, bruge et evt. overskud fra skovdriften på nye tiltag til f.eks. 
publikum eller naturpleje. 
Denne opdeling forventes også at gælde for de kommende år, og det er derfor meget vigtigt, at vi i 
vores planlægning er så detaljeret, som det er nu er muligt. Det betyder, at vi i højere grad vil have en 
stram styring og prioritering af de opgaver, som vi kan udføre, og der vil derfor være opgaver, som vi 
desværre ikke kan udføre. 
Det er naturligvis ærgerligt, at der ikke er de samme bevillinger som tidligere til rådighed, men vi skal 
også være med til at bære de besparelser, som er i den offentlige forvaltning i disse år. 
 
Bjørn Petersen. DN vil meget gerne være til at formidle "årets skovning" evt. ved afholdelse af ture, 
hvor der fortælles om hvor og hvorfor der skoves. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Status projekter. 
Jens Peter Simonsen. Udover de midler vi i vores ordinære budget har til rådighed til forskellige 
opgaver, har enheden også en del projekter, hvor midlerne til udførelsen af disse arbejder bl.a. kommer 
fra centrale puljer i Skov- og Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, EU, kommuner og private fonde. 
 
Indsatsområde Isefjorden, under Vandmiljømilliarden. 
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• Løvenborg enge, projektet er stort set færdigt, der mangler kun at blive etableret p-plads og 
stiforbindelse til fugletårnet. Dette arbejde forventes at være færdigt i løbet af efteråret, og der 
vil herefter være adgang for offentligheden til at komme ned til den nye sø og de våde enge.  

• Tempelkrogen. Her er Jordfordelingskontoret i Tønder, under Fødevare og Erhverv i gang med 
forhandlinger med lodsejerne omkring en jordfordeling.  Hvornår disse forhandlinger er 
afsluttet, og om det bliver muligt at gennemføre projektet er endnu uafklaret.  

• TuseMårsø Enge er det sidste af de 3 projekter, der arbejdes på. Der er endnu ikke indledt 
konkrete forhandlinger med lodsejerne i området. 

 
EU-LIFE projekter. 
• BaltCoast projektet på ST. Vrøj ved Saltbækvig er meget langt fremme, der er etableret hegn, 

indkøbt kreaturer, og rydning af bl.a. Rosa Rogusa er i gang. 
• BaltCoast projektet på Korevlerne i Odsherred. Her skal der ligeledes etableres hegn, indkøbes 

kreaturer, ryddes roser m.v. men projektet er løbet ind i problemer i.f.t. enkelte 
sommerhusejere, som er temmelig utilfredse med projektet. Der er afholdt flere møder med 
repræsentanter for disse sommerhusejere, for at finde frem til nogle brugbare løsninger med 
bl.a. adgangsforholdene. Der er desværre udøvet et meget omfattende hærværk mod det hegn, 
som allerede er sat op, og det har vist sig at være vanskeligt at finde en landmand, der er 
interesseret i at passe de kreaturer, der skal indkøbes til plejen af området. Hvornår dette 
kommer på plads er endnu uvist. Det er ærgerligt, da der er mange, der har udtrykt stor sympati 
og interesse for projektet.  

• EU-LIFE overdrevsprojekt i Bjergene ved Fårevejle starter i løbet af efteråret i år. Formålet 
med projektet er at sikre de meget store og botanisk interessante overdrev. Der vil blive ryddet 
opvækst, sat nye hegn, etableret nye stier, udarbejdet skilte samt en ny vandreturfolder over 
området. 

 
Nygård Sø ved Højby. Der er ryddet opvækst og udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse, men 
projektet er løbet ind i økonomiske problemer idet den planlagte bro ud til borgruinen vil blive 
væsentligt dyrere end planlagt, bl.a. fordi der skal tages nogle arkæologiske hensyn, som er ganske 
udgiftskrævende, og derudover er kravene til selve broen også temmelig omfattende.  
Endvidere er der nogle biologiske hensyn til det eksisterende grøfter der er i området, og det kan blive 
noget dyrere end forventet at tage disse hensyn. For at få økonomi til gennemføre projektet, som 
oprindeligt planlagt, er der søgt om støtte hos forskellige fonde, og vi håber, at der vil være afklaring på 
disse ansøgninger i løbet af i år. 
 
Røsnæs Fyr. Der er foretaget en oprydning, og nogen renovering af fyrområdet, bl.a. er der lagt nyt 
stråtag på et af husene, opsat information og borde og bænke. 
Det er i projektet afsat midler til ansættelse af en projektmedarbejder, for en 2 årig periode. 
Ansættelsen forventes at ske i starten af det nye år. Denne projektmedarbejder skal bl.a. stå for den 
fortsatte renovering af bygningerne, samt etablere udstilling i bygningerne. Derudover arbejdes der på 
mulighederne for åbne selve fyret for offentligheden, der er dog nogle problemer i.f.t., hvordan man 
redder besøgende ned, hvis der skulle opstå brand i bygningen. Førend dette er på plads, vil der kun 
blive en begrænset adgang til selve fyret i.f.m. de guidede ture, som enheden afholder. 
Derudover er vi langt fremme med etablering af en Skovhjælperordning. Det er tanken, at disse 
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skovhjælpere bl.a. skal stå for vedligeholdelsen af området.  
Både Kalundborg kommune og Arbejdsmarkedets Feriefond har ydet et betragteligt bidrag til 
gennemførelsen af projektet. 
 
Tadre Mølle. 
Der er behov for midler til istandsættelse, og da der ikke er midler i Skov- og Naturstyrelsen til dette, 
søges forskellige fonde om tilskud. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3a Status grønne partnerskaber 
Den tidligere ordning "Grønne partnerskaber" er nu blevet forlænget med 5 år, og der vil være 5 mil. 
kr. til rådighed hvert år. Spørgsmål vedrørende ordningen kan rettes til enhedens forstfuldmægtig 
Lindhardt Mikkelsen. 
De projekter der vil blive prioriteret højest er pleje af naturområder, information om natur, samt 
projekter som sigter på at få særlige grupper ud i naturen.  
 
Bjørn Petersen. Vi har tidligere forsøgt at få lavet et grønt partnerskab i Rørmosen, ved Boserup skov. 
Det vil være oplagt at tage projektet op igen. Der er en nabo, som kunne være interesseret i at få mere 
græsning til sine dyr. 
 
Tove Binzer. Jeg har netop deltaget i et møde ved Gl. Lejre, hvor der skulle opstartes et grønt 
partnerskabsprojekt om pleje af området ved Gl. Lejre. Der mødte desværre kun ganske få frem. På 
mødet blev bl.a. også drøftet, om det var muligt at starte et høsletslaug op for at pleje Kildengen i 
Ravnsholte skov.  Der var blandt de fremmødte enighed om, at det var en god ide, men der mangler en 
der vil tage "lederskabet" på projektet. 
Det er et stort problem i mange af disse projekter, at der ikke er nogen, der vil tage lederskabet.  
 
Morten Vincent. Oprettelsen af et høsletslaug ville være oplagt, kommunen kunne godt være 
interesseret i at deltage, ikke nødvendigvis som et partnerskabsprojekt  
 
Jens Peter Simonsen. Det er meget vigtigt at gøre sig klart inden man starter et projekt op, at der er 
nogen, der skal stå for projektet. Vi har ikke mulighed for levere arbejde til disse projekter, udover 
hjælp til ansøgningen. De forskellige arbejdsopgaver der skal udføres ude i terrænet, skal ske af private.   
Det er nok meget kendetegnende, at der mangler ildsjæle til at stå i spidsen for de mange gode ideer, 
der kommer. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Natur- og Vandplaner. 
I løbet af efteråret forventes Vand-og Naturplanerne at blive sendt ud i offentlig høring. Kommunerne 
skal stå for udarbejdelsen af Vandplanerne, og de skal ligeledes stå for udarbejdelse af naturplanerne på 
de private arealer. Det er aftalt at Skov- og Naturstyrelsen skal stå for udarbejdelsen af naturplanerne 
på egne arealer.   
Naturplanerne omfatter de såkaldte NATURA-2000 områder. Både planer og hvilke områder det drejer 
sig om, kan findes via dette link: www.blst.dk/Nyheder/Vand_NATURplaner_okt.htm 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Tid og sted for næste møde 
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Næste møde afholdes 9/12 2010 kl. 15.00. Nærmere om mødested følger sammen med forslag til 
dagsorden. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Evt. 
Bjørn Petersen. Der er behov for en drøftelse af om mødeaktiviteten er passende, f.eks. om der er 
behov for flere møder, eller om der i.f.m. med særlige sager skal nedsættes et ad hoc udvalg.  
 
Sidste punkt på dagsordenen var en besigtigelse af nogle af de delprojekter, der skal gennemføres i.f.m. 
Skjoldeungelandet. Første stop var ved den kommende sø tæt på Boseupgård. Søen er endnu kun i 
planlægningsfasen, men det virkede som om vejret ville vise, hvor der kunne være vand, idet det 
styrtregnede hele tiden, og der var enighed blandt deltagerne om at det ikke tjente noget formål, at 
fortsætte mødet, i dette regnvejr.    


