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Fraværende: 
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Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 16/6 2015. 

Ingen bemærkninger til det udsendte referat. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 

Regeringens planer for udflytningen af statslige arbejdspladser medfører, at den nuværende 

Naturstyrelse deles op i 2. Den ene af de 2 nye styrelser, Styrelsen for vand og naturforvaltning, 

SVANA forbliver i København, mens den anden styrelse, som også fremover hedder Naturstyrelsen, 

flyttes til Randbøl, hvor den lokale enhed Trekantsområdet har hovedkontor. Det forventes at der 

flyttes ca. 65 medarbejdere til Randbøl.  

Fordelingen af arbejdsopgaver mellem de 2 nye styrelser fremgår af hjemmesiden 

www.naturstyrelsen.dk 

Den nye styrelse SVANA vil primært have hovedsæde i København, dog vil der være enkelte enheder 

ude i landet, hvor primært naturovervågerne vil være tilknyttet. 

Den organisatoriske virkning vil være pr. 1/7 2016 og den økonomiske adskillelse pr. 31/12 2016. 

 

Enhedens driftsplan forventes underskrevet i den nærmeste fremtid, og når det er sket, udsendes den 

godkendte driftsplan til brugerrådet. Grunden til at det er trukket ud med at få driftsplanen godkendt, 

skyldes at beregningerne for hugsten af træ først for nylig er afsluttet. 

Nogle af de tiltag der er foreslået i driftsplanen er iværksat. For at øge biodiversiteten på vores arealer 

er der flere steder etableret skovgræsning. Bl.a. er kreaturhegnet på sydsiden af Nakke skov, ved 

Nykøbing, udvidet, således at en del af selve Nakke skov nu også er en del af det, der afgræsses. 

http://www.naturstyrelsen.dk/


Derudover er der etableret et helt nyt kreaturhegn, ca. 20 ha., i Kloster Nord ved Kalundborg, og også 

her er en del af skoven medtaget. 

 

Natura 2000 planerne kommer formentligt i høring i løbet af foråret 2016. Naturstyrelsen udarbejder, 

som ved de forrige Natura 2000 planer, selv plejeplanerne for egne arealer. 

 

Lasse Braae. Hvor langt er man med planerne om urørt skov? 

Jens Peter Simonsen. Den nye naturpakke kommer formentligt inden sommerferie 2016, og her må det 

formodes, at der er taget stilling til hvor og hvor meget urørt skov, der skal udlægges. 

Projektet i den tidligere regerings arbejde med NaturplanDanmark med udpegning af naturinteressant 

skov fortsætter i den nuværende regerings Naturpakke. Der vil blive ansat et antal medarbejdere som 

får til opgave at lave denne registrering først i statens skove og efterfølgende i de private skove. 

Registreringen af statens skove skal være afsluttet med udgangen af 2016, og efterfølgende undersøges 

de private skove.  

 

Stormen i efteråret var lokalt flere steder temmelig hård ved skovene. Der var fladefald i nål og spredt 

fald i løvtræ bevoksningerne. Vurderingen er at der faldt ca. 3.500 kb. træ. Nåletræet oparbejdes i løbet 

af vinteren, mens løvtræet lades urørt og får lov til at ligge tilbage til naturligt henfald. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Ansøgninger fra FSNR. 

FSNR har fået en bevilling af Odsherred kommune til forskellige tiltag for både turister og lokale. Der 

er bevilget midler til 3 projekter: 

1. Cykelstativer 

2. Beachvolley net på stranden 

3. Udsigtstårn på Højsandet. 

 

Ad 1. Cykelstativer. 

Der kommer rigtig mange mennesker til dette strandområdet for enden af Telegrafvej i Rørvig 

Sandflugtsplantage, og cyklerne står/ligger alle vegne. For at samle det lidt, ønskes som et forsøg opsat 

20 cykelstativer for enden af Telegrafvej. 

Lasse Braae. God ide, men de bør kun stå der i højsæsonen. 

Leif Gert Gyldvig. Stativerne skal støbes ned for at sikre at de ikke stjæles eller flyttes omkring på 

arealet, og derfor er det tanken at de skal stå der hele året. Det er et forsøg på at få lidt bedre styr på 

cyklerne. 

Jens Peter Simonsen. Det yder som en god ide. Dog vil et af vilkårene fra Naturstyrelsens side være at 

de kan fjernes, hvis ikke de lever op til forventningerne.  

Selvom det indtil videre kun er et forsøg kræver opsætningen tilladelse efter strandbeskyttelseslinjen. 

 

Ad 2. Beach volley net.   

FSNR ønsker at gøre strandene mere attraktive for de mange gæster, der om sommeren bruger vores 

strande. Et af tiltagene er at opsætte beach-volley net på de strande, som er mest besøgte. Som et forsøg 

ønskes derfor opsat 2-3 net på stranden ved Telegrafvej. 

Jens Peter Simonsen. Naturstyrelsen vil gerne bakke op om forsøget under forudsætning af, at de kun 

opsættes i weekender i sommerferien, samt at der fremsendes en plan til Naturstyrelsen om, hvem der 

står for opsætning og nedtagningen. 



Brugerrådet bakkede op om forsøget under forudsætning af, at nettene opsættes, så de ikke generer de 

øvrige strandgæster. 

 

Ad 3. Udsigtstårn på Højsandet. 

Tidligere kunne man se vidt omkring fra Højsandet, efterhånden er træerne i sommerhusområderne 

blevet så store at man ikke længere kan se så meget. For at gøre området attraktivt for turisterne har 

FSNR fået 50.000 til forundersøgelser. 

Jens Peter Simonsen. Vi finder fortsat ikke at der bør sættes et stort tårn på Højsandet, men vil når 

ansøgning fremsendes hertil se på det. 

Lasse Braae. Det gamle vandtårn i Rørvig er formentligt til salg. Det kunne være et godt alternativ til et 

tårn på Højsandet. 

Enighed i brugerrådet om at det kunne være hensigtsmæssigt at undersøge dette nærmere som et 

alternativ. 

  

Ad dagsordenens pkt. 4. Publikumsprojekter i 2015. 

Vi har søgt og fået lidt ekstra midler til forskellige projekter: 

Udsigtsplatform Slettemose. Der er etableret en udsigtsplatform i en skovholm, således at man kan stå 

uforstyrret og observere de mange fugle der er i det vådområde, der blev etableret for et par år siden.  

Hjertesti Grønnehave skov. I Grønnehave skov er der for en del år siden i samarbejde med 

hjerteforeningen etableret en hjertesti rundt i skoven. Stien er meget benyttet, men der har hidtil været 

udfordringer med at færdes på stien, efter vi har skovet og kørt træ ud. For fremover at undgå at 

ødelægge stien, har vi sammen med hjerteforeningen, lavet et nyt stiforløb. Det nye stiforløb er lagt så 

det både tager hensyn til de mange der færdes på stien, og samtidig giver os mulighed for at skove og 

køre træ ud uden at ødelægge stien. Den nye sti er færdig, og der er lagt grus ud de steder, hvor der er 

vådt eller hvor den var meget ujævn. Skiltningen af stien er ligeledes på plads. 

. 

Ad dagsordenens pkt. 5. Partnerskaber. 

MTB-spor i Kårup skov. 

På et tidligere møde besigtigede brugerrådet Kårup skov for at få se på mulighederne omkring 

etablering af et MTB-spor i skoven. Tilbagemeldingen fra brugerrådet var dengang, at man fandt at det 

var en god ide at etablere et spor således, at den uorganiserede kørsel med MTB cykler i skoven kunne 

flyttes over på et etableret spor til glæde for MTB-rytterne, men også til glæde for de mange der går og 

rider i skoven. Der er nu etableret et samarbejde med en del lokale MTB-ryttere omkring etablering af 

et spor. Vi har sammen med rytterne udpeget den rute, der må køres på, og MTB-rytterne har stået for 

det praktiske med at rydde opvækst og udbedre sporet med grus, de steder hvor der er risiko for at køre 

sporet op. Derudover sætter de piktogrampæle op, der viser hvor sporet er. Endeligt er det aftalt, at de, 

efter aftale med os, står for den fremtidige vedligeholdelse af sporet. Det er vores håb og forventning 

med dette samarbejde, at den kørsel der hidtil er foregået jævnt over hele skoven nu stopper, således at 

der fremover kun køres på sporet. Det er også i interesse for MTB-rytterne, at man respekterer dette. 

Der er ingen tvivl om, at det nye spor vil tiltrække mange MTB-ryttere, det er flere steder et ganske 

udfordrende spor, der er dog også taget hensyn til mindre øvede, så der er sløjfer hvor sporet ikke er så 

krævende. Den samlede længde er ca. 12 km. Sporet forventes færdigt i løbet af foråret. 

Vitalisering Ordrup by. 

Der er et ønske fra en kreds af sommerhusbeboere i området omkring Ordrup by og Næsskoven, som er 

den flade del af Kårup skov, om at skabe mere liv i området med flere muligheder for at bruge skoven, 



med f.eks. motionsruter, legeredskaber og lignende i skoven.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde en plan for området. Når denne plan er på plads og 

godkendt af brugergruppen skal der søges midler til gennemførelsen af planen. 

Naturstyrelsen er med i arbejdsgruppen og bakker op om de tanker der er omkring brug af skoven. Vi 

har dog stillet som betingelse, at der kun anvendes materialer der forgår af sig selv, samt at gruppen 

bag projektet står for den fremtidige vedligeholdelse af de faciliteter der måtte blive etableret. 

Der er enighed i gruppen om, at der ikke skal etableres nye stier i skoven. 

 

Sølandet Højby 

Højby lokalråd arbejder på et projekt, som skal formidle området omkring Højby Sø og den 

nyetablerede Nygård sø. Der er bl.a. tanker om en fiskeplatform, i den del af Højby sø hvor der er frit 

fiskeri, stiforbindelse mellem søerne og lignende. Inden stien kan gennemføres, skal der dog laves 

aftaler med de lodsejere det involverer. 

 

Enighed i brugerrådet om, at det lyder som en god ide, bl.a. at der skabes forbindelse mellem søerne. 

Ligeledes enighed om at det er meget vigtigt at lodsejerne fra starten inddrages i projektet. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6. Årsplan 2016. 

Budgettet for 2016 er endnu ikke meldt ud, men forventningerne er, at vi ikke får flere midler i 2016. 

Derfor må det forventes at vores ressourcer overvejende vil blive brugt til at sikre og vedligeholde det 

vi allerede har, både på publikumsområdet og i naturplejen. 

Der er dog enkelte projekter som vi håber at få økonomi til at gennemføre i 2016, det er bl.a. Store 

Skarnsmose i Kongsøre skov. Her er den gamle bevoksning af sitkagran ryddet og fjernet, og tilladelse 

til hævning af vandstanden er modtaget, så hvis der er midler til det, vil der i løbet af 2016 komme en 

meget spændende skovmose/sø midt inde i skoven. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7. Livstræer 

Som der er orienteret om på tidligere brugerrådsmøder, skal der i Naturstyrelsens skove udpeges et 

antal livstræer.  

Vi havde håbet på at vi kunne være startet op i løbet af efteråret, men den APP, der skal understøtte 

udpegningen af livstræerne, er først nu så gennemprøvet at den kan anvendes. Vi forventer at starte op i 

løbet af foråret.  

Vi vil starte op med at arrangement i Annebjerg og Ulkerup skove. 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. 

Hvordan mærkningen af de udpegede træer skal foregå, er endnu ikke afklaret der arbejdes på 

forskellige mærker/metoder. 

 

Der var fortsat 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 så det er til at finde. 

 

 



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. 8. Tid og sted for næste møde. 

Næste brugerrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 15.00 

Mødested: Udsendes sammen med dagsordenen 

 

Lasse Braae. Biodiversitet kunne være et spændende og relevant emne for næste møde, gerne med en 

besigtigelse ude i skoven 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 9. Evt. 

Intet 
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