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Referat af møde i Brugerråd NV, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 14/6 2016 kl. 15.00 
 

Deltagere:  
Kjeld Jensen Odsherred Kommune  
Lasse Braae, Dansk Ornitologisk Forening  
Charlotte Riegels Hjort, Sammenslutningen af sommerhusejere i Odsherred 
Leif Heiner, Friluftsrådet  
Lis Dannenberg, Kalundborg Kommune 
Nora Tams, Danmarks Naturfredningsforening 
Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund 
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland 
Berit Land Nielsen, Naturstyrelsen Vestsjælland 
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland  
 
Fraværende: 
Ole Hansen, Danmarks Jægerforbund 
Martin Hansen, Familielandbruget 
Morten Holme, Holbæk Kommune 
 

 
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 10/12 2015. 
Ingen bemærkninger til det udsendte referat. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 
Livstræer. App’en til brug i f.m. udpegning og registrering af livstræerne forventes at være klar i løbet 
af efteråret. Når den er klar vil der blive afholdt et par offentlige ture, hvor temaet vil være udpegning 
af livstræer. Når datoerne er fastsat vil brugerrådet blive orienteret. 
 
Den gamle Naturstyrelsen er nu delt i 2 styrelser Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand og 
Naturforvaltning, i daglig tale kaldet SVANA.  Den nye Naturstyrelse får hovedkontor i Randbøl, ved 
Vejle, mens SVANA forbliver i København. 
For vores vedkommende betyder det at flere medarbejdere flytter til SVANA, da deres arbejdsopgaver 
fremover skal varetages af SVANA. Det drejer sig bl.a. om naturovervågning, skovlov og tilskud til 
skov.  
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Naturpakken. 
Det er endnu ikke afklaret hvor i statens skove der skal udlægges urørt skov, eller skov der har 
biodiversitet som det primære formål. Det forventes at områderne vil blive udpeget i løbet af 2017. 
Der er i år i f.m. med Naturpakken afsat 20 mil. kr., til naturgenopretning, publikumstiltag og 
konvertering af nåleskov til løvskov.  
 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Proces for Natura-2000 plejeplaner på Naturstyrelsen arealer. 
2. generation af Natura 2000 plejeplaner for de lysåbne habitatnaturarealer er under udarbejdelse. 
Naturstyrelsen udarbejder plejeplaner for egne arealer. Planerne sendes i 8 ugers offentlig høring 
medio oktober 2016.   



Enhedens forslag til plejeplaner sendes direkte til brugerrådet. 
Der er her på enheden i alt 8 Natura 2000-områder, som der udarbejdes planer for. I dette brugerråds 
område omfatter det følgende områder:  
153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 
154 Sejerø Bugt mv. 
155 Udby Vig 
157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 
164 Hov Vig 
166 Røsnæs mv. 
 
Berit Land Nielsen er tovholder på vores plejeplaner. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. MTB-bane i Kårup Skov. 
Brugerrådet har på et tidligere møde besigtiget Kårup Skov og set på mulighederne for etablering af et 
MTB- spor i skoven. Bagrunden for ønsket om MTB-spor i skoven er at der bliver kørt en del MTB i 
skoven, og der bliver kørt mange steder hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Vi har derfor i samarbejde 
med nogle af de lokale MTB-ryttere i området etableret et egentligt MTB-spor i skoven. Vi har leveret 
materialer og sammen med dem planlagt sporet, de har selv efterfølgende lavet arbejdet med sporet. 
Sporet er markeret med pæle og piktogrammer der viser sværhedsgraden på de forskellige dele af 
sporet. Der er ligeledes, når sporet krydser veje og større spor i skoven, opsat pæle med piktogrammer 
der viser at der er ”kryds” forude, således at der ikke opstår farlige situationer med andre brugere af 
skoven. Vi forventer med det nye spor at MTB-rytterne fremover kun vil køre her og ikke på andre stier 
i skoven. 
 
På dagens møde blev en lille del af sporet ”inspiceret” og der var enighed om at det var en god løsning 
og at sporet var lagt så det ikke umiddelbart så ud til at påvirke skoven væsentligt, men faldt fint ind i 
terrænet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6 Borgerprojekt i Næsskoven. 
En gruppe borgere i sommerhusområdet ved Ordrup har igennem længere tid arbejdet med planer om 
at gøre Næsskoven til et aktiv for de mange sommerhusfolk der bor i områder. Gruppen har nu fået 
økonomisk tilsagn fra bl.a. kommunen til at gennemføre nogle af ideerne. 
 
På en tur rundt i Næsskoven blev brugerrådet præsenteret for nogle af de forskellige forslag som der er 
ønsker om at lave i skoven. Det drejer sig bl.a. om en mindre udkigspost hvor man kan sidde og nyde 
livet i en af de skovlysninger der er i skoven, der skal også være et sted hvor man kan hænge en 
hængekøje, og nogle steder skal der være mulighed for forskellige aktiviteter for børnene. Der er også 
planlagt forskellige træningsredskaber som kan bruges, når man motionerer i skoven. 
Der var enighed i brugerrådet om at det var en god måde at gøre skoven mere attraktiv for de mange 
sommerhusbeboerne der er i området. Også enighed om at det skulle være diskret, det er væsentligt at 
skoven ikke bliver ”skæmmet” af mange dominerende installationer, man skal stadig kunne opleve at 
gå en i skov. Endeligt var der enighed om, at der som udgangspunkt bør anvendes træ, som er naturligt 
hjemmehørende i skoven, der kunne dog undtagelsesvist enkelte steder anvendes træsorter, som har 
længere holdbarhed.   
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Tid og sted for næste møde. 
Tirsdag d. 12. december 2016 kl. 15.00 
Mødested. Fremgår af dagsordenen 
 



Ad dagsordenens pkt. 8. Evt. 
Lasse Braae. Der er stadig en del problemer med Kitesurfing på Sanddobberne, det kunne være fint 
om der kunne findes en løsning på problemet. Området er et meget fint raste for fuglene både forår og 
efterår og der yngler også en del fugle i området. 
JPS. Vi har i.f.m. udvidelsen af græsningen i området hegnet det område der tidligere blev brugt som  
kørevej til stranden. Kitesurferne og andre skal nu fremover bruge området ved Campingpladsen for at 
komme til vandet, og da det ikke er så nemt som med den tidligere adgang, kan det måske være med til 
at begrænse kitesurfernes interesse for området. 
 
Charlotte Riegels Hjort. Vi får mange henvendelser fra folk i sommerhusområderne, som er 
bekymrede over den stigende bestand af råvildt i området. Folk er utrygge ved de mange flåter, som 
man oplever som en af konsekvenserne ved stigningen i antallet af rådyr. 
 
JPS. Generelt er bestanden af råvildt steget gennem de sidste mange år, og netop sommerhushaverne 
er en god biotop for råvildtet, her er fred en stor del af året og mange forskellige urter og blomster at 
æde. Her i Odsherred skyldes stigningen givet vis også ræveskab, som nu har været her de seneste 4-6 
år, det har reduceret bestanden af ræve ganske væsentligt. Normalt tager ræven en del lam, men da 
rævebestanden er langt nede vil væsentligt flere lam overleve. Der er noget der tyder på at ræveskab er 
på retur, og i løbet af kort tid vil rævebestanden atter være oppe på normalt niveau, og de vil så være 
med til ar reducere bestanden af råvildt.  
Konkret i f.t hvordan man skal forholde sig til flåterne findes der nogle udmærkede informationer på 
flere hjemmesider. 
 
 
 
 
 


