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        J.nr. SNS-217-00002 
 
 
Referat af møde i Brugerråd NV på Odsherred Statsskovdistrikt d. 5. december 2007 kl. 15.00 
 
  Deltagere:  

Caroline Seehusen, Friluftsrådet 
Lasse Braae, Danmarks Naturfredningsforening 
Rasmus Kruse, Odsherred Kommune 
 
Arne Jørgensen, Odsherred Statsskovdistrikt 
Carsten Poulsen, Odsherred Statsskovdistrikt 
Palle Graubæk, Odsherred Statsskovdistrikt, ref. 
 
Afbud:   

  Allan Orris, Kalundborg Kommune 
  Jørgen Larsen, Familielandbruget 
  Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund 
   
  Fraværende: 
  Benny Slot, Sammenslutningen af sommerhusejere i Odsherred 
 
Mødet indledtes med en kort orientering og fremvisning af en flydeplatform med en slagfælde til fangst 
af mink, samt et kunstigt skjul til skovmår. 
Slagfælder. 
Der er udbredt enighed om, at minken mange steder er et problem. Skov- og Naturstyrelsen har derfor i 
samarbejde med bl.a. pelsdyravlerne og Danmarks Jægerforbund iværksat en kampagne for at få fokus 
på fangst af mink. Ifølge jagtloven må man ikke anvende fælder, der dræber dyret i f.m. fangsten 
(undtaget er dog muse- og rottefælder). En af begrundelserne for, at man i Danmark ikke må anvende 
fælder, der umiddelbart slår dyret ihjel er, at man risikerer at fange dyr, som er fredede f.eks. skovmår 
og ilder. Når man anvender de lovlige fælder, er der krav om tilsyn af fælden 2 gange i døgnet, samt at 
fredede dyr skal lukkes ud med det samme. Anvendelsen af disse fælder har den begrænsning, at det 
kan være vanskeligt at dække et større område, idet de færreste har tid til at kontrollere et større antal 
fælder, som foreskrevet i loven, derfor sættes fælderne normalt steder, hvor man har let ved kontrollere 
dem de 2 gange om dagen. Dette medfører ganske naturligt, at der er områder, hvor man aldrig sætter 
fælderne. Dette er meget uheldigt i f.m. forsøget på at fange flest muligt mink. Skov- og Naturstyrelsen 
har derfor i f.m. med denne minkkampagne givet dispensation til, at statsskovdistrikterne kan anvende 
de såkaldte slagfælder. For at undgå bifangst, af f.eks. fredede mårdyr, vil slagfælderne primært blive 
brugt på flydeplatforme, idet minken normalt er det eneste af mårdyrene, der svømmer. En 
flydeplatform en plade, der kan flyde. På denne plade pladseres slagfælden, og tilsynet kan derved 
begrænses til f.eks. et ugentligt kontrolbesøg. På denne måde vil det være muligt for distriktet, at 
dække nogle af vores afsidesliggende naturområder, hvor vi har formodning om, at der er mink. Når 
projektperioden er overstået, vil forsøget med slagfælder blive evalueret på baggrund af de 
tilbagemeldinger, der kommer fra de enkelte distrikter, om der er fanget mink, om der har været 
bifangst, hvordan fælderne skal pladsers o.s.v. På baggrund af denne evaluering, vil der blive taget 
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stilling til om anvendelsen af slagfælder fremover skal være lovligt at anvende for alle.     
Yderligere vedrørende minkprojektet kan findes på: 
www.skovognatur.dk/Natur/invasivearter/Dyrearter/Mink.dk 
 
 
Kunstigt skjul til skovmår. 
Danmarks Naturfredningsforening har sidste år i samarbejde med en specialestuderende i biologi 
undersøgt udbredelsen af skovmåren i nogle skovområder under Stiftelsen Sorø Akademi. 
Undersøgelsen viste bl.a.: at skovmårerne kommer langt omkring, at skovmårer ofte forveksles med 
husmår, at det er vanskeligt at vurdere udbredelsen samt at skovmåren er truet i den danske natur. For 
at få et større kendskab til udbredelsen har DN derfor forespurgt om andre skovdistrikter vil gå med ind 
i en undersøgelse af skovmårens udbredelse. Her på Odsherred skovdistrikt har vi en stærk formodning 
om, at der i mange af vores gamle skove er en bestand af skovmår, og vi har derfor aftalt med DN, at vi 
gerne vil medvirke i denne undersøgelse. 
Skovmåren er normalt mest aktiv om natten og lever størsteparten af sit liv i fredelige områder i 
skoven. Derudover kan det være meget vanskeligt at se forskel på en skovmår contra en husmår. Derfor 
har man, for at få et billede af udbredelsen produceret en mårvenlig kassetype, som hænges op i 
træerne. Kasserne vil med jævne mellemrum blive kontrolleret, for om de er i brug. Hvis en kasse 
bruges, sætter man en "hårfælde" op. Det er en lille anordning, hvor dyret, når det kravler ind i kassen, 
taber nogle hår. Disse hår indsamles, og der foretages en Dna-analyse, hvorved man vil være i stand til 
se, om der er tale om en skovmår, eller om flere benytter kassen, eller om det er et andet mårdyr. 
Der vil på distriktets hjemmeside: www.skovognatur.dk/Lokalt/Sjaelland/Odsherred/dk.   komme 
billeder af kassen, en mere detaljeret beskrivelse af projektet samt resultatet af undersøgelsen. 
 
 
Ingen bemærkninger til det udsendte dagsordensforslag. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 30/5-07, samt opfølgninger. 
Ingen bemærkninger til referatet fra mødet d. 30/5-07. Referatet godkendt. 
 
Opfølgning. 
Retningslinjer for brugerrådets arbejde. Som aftalt på sidste møde er retningslinjerne for brugerrådets 
arbejde nu lagt på distriktets hjemmeside, hvor også referater, samt navnene på brugerrådets 
medlemmer kan findes. 
 
Hesteadgang til stranden. På sidste møde blev drøftet, hvilke muligheder der kunne findes således at 
rytterne lovligt kunne komme til stranden og bade med deres heste. Der kom bl.a. forslag om Høve 
skov. Distriktets har efterfølgende undersøgt mulighederne, og det er besluttet at lave en 
forsøgsordning med hesteadgang til et nærmere udpeget område ved Høve Skov. Der vil i løbet af 
vinteren blive sat skilte op, som viser, hvor man om sommeren kan bade med sin hest. Derudover 
undersøges, om der på tilsvarende vis kan laves noget ved Stokkebjerg skov. Her er vi dog endnu ikke 
så langt fremme i processen som ved Høve skov, men så snart der er ressourcer til det, vil der blive 
arbejdet videre med mulighederne i Stokkebjerg skov.  
 
Caroline Seehusen. Vi arbejder i Friluftsrådet på et projekt med etablering af ridestier, således at man 
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kan komme fra Vollerup skov og Kloster skov til Røsnæs. 
 
1. etape fra Kåstrup til Vollerup Strand er nu gennemført. Der er indtil nu kun sket en midlertidig 
markering i landskabet af, hvor man må ride, men vi håber den permanente skiltning snart vil være på 
plads. Ruten forløber også igennem nogle af distriktets arealer, og afmærkningen her aftales med 
distriktets skovfoged, Kjeld Jensen, som har med publikum at gøre. 
 
Certificering. Siden sidste møde er hele Skov og Naturstyrelsen blev godkendt og certificeret, hermed 
er Odsherred skovdistrikt nu også certificeret. Som følge heraf vil der jævnligt ske en kontrol af, om 
man opfylder betingelserne for certificeringen. Kontrollen kan ske både ved besøg i marken og ved tlf. 
interview. Distriktet har allerede, som et blandt flere distrikter, haft kontrol via tlf. interview. Dette 
interview gik bl.a. på i hvilket omfang, vi her på distriktet har styr på SHB -skov (skov med høj 
bevaringsværdi), samt nøglebiotoper. Gennemgangen medførte i øvrigt ikke bemærkninger af 
væsentlig karakter. 
Yderligere information om certificeringen kan findes på hjemmesiden. 
I øvrigt kan oplyses, at certificeringen allerede har bevirket, at vi hos et firma får 25 kr. mere pr. kbm 
træ. Flere andre træopkøbere stiller også krav om, at træet skal være certificeret. 
 
Skove til fri teltning. Distriktets forslag til hvilke nye af distriktets skove, hvor det fremover også vil 
være tilladt at slå sit telt op for en enkelt nat, vil snart fremgå af Friluftskortet, som kan findes via 
distriktets hjemmeside. 
 
Sti fra Annebergparken til Grønnehave skov. Distriktet har i f.m. lokalplanforslaget for 
Annebergparken gjort opmærksom på, at der er behov for en formaliseret indgang til Grønnehave Skov 
fra Annebergparken. Distriktet kontakter Odsherred Kommunes planafdeling, for at høre hvad 
resultatet er blevet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Miljømilliarden. Indsatsområde Isefjorden og mulige projektområder. 
Der er over de kommende tre år afsat 1 milliard kr. til bedring af vandmiljøet. Det er forlods besluttet, 
at der skal bruges midler på bl.a. oprydning/fjernelse af giftdepoterne i Kærgård plantage, derudover er 
der afsat 15 millioner kr. hvert af de næste 3 år til grønne partnerskaber. 
Der er således ca. 555 millioner kr. tilbage til egentlige projekter til bedring af vandmiljøet. 
Miljøministeren har udpeget 11 indsatsområder, hvor der over de næste 3 år, ved hjælp af disse midler, 
skal gøres en ekstra indsats for vandmiljøet. Det ene af de områder der er udpeget er Isefjorden. 
Der er nedsat både en styregruppe, en projektgruppe samt en følgegruppe. Styregruppen består af 
repræsentanter fra de involverede kommuner, Miljøcenter Roskilde, Odsherred skovdistrikt samt 
Landsdelcenter Nordsjælland, som samtidig er sekretariat for styregruppen og projektansvarlig for de 
projekter, det måtte blive besluttet at iværksætte rundt om Isefjorden, og Arne Jørgensen er formand i 
styregruppen. 
For Isefjordens vedkommende er der udpeget 3 områder, som opfylder kravene om tilbageholdelse af 
bl.a. kvælstof, og som det er besluttet, at der skal arbejdes videre med. De 3 områder er: 
Løvenborg, et større engområde. Projektet her er allerede langt fremme, idet ejeren har underskrevet 
aftalen om etablering af en sø samt enge rundt om den nye sø. Selve arbejdet med etablering af søen 
m.v. forventes at kunne gå i gang i løbet af 2008. 
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Tuse-Mårsø enge. Der er afholdt lodsejermøde, og stemningen blandt de fremmødte lodsejere var langt 
overvejende positiv. Planen er, at Tuse Å på det sidste lange stykke inden den løber ud i Holbæk Fjord, 
skal oversvømme et større engområde, hvorved der kan fjernes/tilbageholdes en ganske stor mængde 
kvælstof. 
 
Tempelkrogen. Syd for motorvejen er et større lavtliggende landbrugsområde, som i øjeblikket drænes. 
Drænvandet løber direkte ud i bunden af Isefjorden. Her er tanken, at vandet skal have en væsentligt 
længere opholdstid på de lavtliggende arealer, inden det løber ud i Isefjorden. På denne måde forventes, 
at der kan fjernes en stor mængde kvælstof. Også i Tempelkrogen er der afholdt lodsejermøde. 
Holdingen her er mere forbeholden. Et par af de større lodsejere i området, har udtrykt opbakning til 
projektet. 
 
For de 2 sidste projektområder Tuse-Mårsø Enge og Tempelkrogen vil det videre forløb være, at der 
iværksættes en teknisk forundersøgelse af begge projektområder, samt en lodsejerundersøgelse, hvor 
hver enkel lodsejer kontaktes, for dels at informere om projektet, og dels for at høre, hvilke 
forslag/ønsker den enkelte lodsejer har. Direktoratet for fødevarer og erhverv, DFFE, vil forestå disse 
forundersøgelser. Først når både den tekniske forundersøgelse og lodsejerundersøgelsen, er gennemført 
vil der på baggrund af resultatet, blive besluttet om de 2 projekter skal gennemføres. 
 
Alle 3 projektområder, vil udover deres medvirken til bedring af vandmiljøet, også medvirke til at der 
bliver nogle spændende naturområder, hvor det også sikres at offentligheden, i en vis udstrækning får 
mulighed for at opleve disse områder. 
Rasmus Kruse. Der er ligeledes afsat midler til screening af det område af Sidinge Fjord, der vil blive 
lige syd for Vig by og mellem den nuværende Holbæk-Nykøbing Landevej og den nye vej op igennem 
Odsherred. Tanken med dette område er, at der etableres en sø på ca. 50 ha. 
 
Som nævnt ovenfor skal en del af vandmiljømilliarden også bruges til Grønne Partnerskaber. Der er 
afsat 45 mil. til brug i årerne 2007 - 2009. Der lægges megen vægt på det lokale engagement i de 
projekter, der bliver udvalgt. Indenfor området friluftsliv kunne etablering af stier, cykelruter, 
skovbørnehaver og lignende være typiske projekter. Indenfor formidling kunne det være tiltag rettet 
mod skoler, børnehaver og brugere af naturen i almindelighed, og endelig indenfor naturforvaltning 
kunne det være forskellige former for plejeprojekter. 
Der oprettes, under de grønne råd i kommunerne, en partnerskabsgruppe bestående af DN - 
Friluftsrådet - kommunen og skovdistriktet. Kommunen i de pågældende partnerskabsgrupper har 
sekretariatsfunktionen. Formålet med partnerskabsgruppen er bl.a. at tage stilling til de projektforslag, 
der måtte komme, samt vejlede og inspirere andre til nye partnerskabsprojekter. 
Der er krav om, at der sker en eller anden form medfinancering af projekterne. Det behøves ikke at 
være penge, men kan være arbejdskraft, bygninger, jord, materialer, ekspertise eller lignende, som den 
enkelte forening/gruppe stiller med. Medfinanceringen skal dække mindst ca. 50%. 
Alle kan i princippet indgå et grønt partnerskab, eneste krav er, at der skal være en, der er økonomisk 
ansvarlig for gennemførelsen af projektet. 
Der kan udover midler fra de grønne partnerskaber også søges om midler fra Tips og Lotto, 
Friluftsrådet, de enkelte kommuner og lignende. 
Distriktets kontaktperson indenfor de grønne partnerskaber er forstfuldmægtig Lindhardt Mikkelsen, 
som kan kontaktes på distriktskontoret, hvis man har spørgsmål m.v. angående oprettelsen af 
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partnerskabsprojekter 
Der er også oprettet en hjemmeside: www.grønnepartnerskaber.dk , hvor der er yderligere information, 
samt ansøgningsskemaer. 
 
Distriktet har kontaktet, og har holdt et fællesmøde med alle kommunerne indenfor distriktets område. 
Indtil videre har Odsherred kommune oprettet et grønt råd, og der er oprettet et grønt forum i Sorø 
Kommune. Derudover er der ligeledes i Kalundborg kommune oprettet et grønt råd. 
 
Skovdistriktet har indtil nu i samarbejde med Odsherred Naturskole og Odsherred kommune, fået 
bevilling til et partnerskab, som et af de allerførste i hele landet, til at fortsætte projektet Xtra-focus, 
hvor der ved 4 forskellige arrangementer i løbet af året sættes fokus på sundhed og motion. 
Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe i Odsherred kommune, som skal udarbejde forslag til 
stiplaner rundt i kommunen. 
Der er ligeledes nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med skovdistriktet, skal udarbejde forslag til 
brug af Strandmarken, som er et areal beliggende i sydenden af Annebjerg Skov ved Kildehusene ud til 
Isefjorden. 
I Sorø kommune arbejdes på et partnerskab omkring sikring af stien rundt om Sorø sø. I dette arbejde 
deltager også ejeren af stien, Stiftelsen Sorø Akademi. 
 
Caroline Seehusen. I Kalundborg kommune er der planer fremme omkring sikring af Værslevbanen, 
som en sti mellem Høng og Gørlev. 
 
Lasse Braae. På sidste møde blev også drøftet muligheden for at inddrage arealer på østsiden af 
Hovvig, samt på Nakke som et projektområde til Isefjorden. Det er beklageligt, at det ikke er medtaget, 
det er godt og relevant projekt. Der er jo f.eks. meget store sommerhusområder, der dræner direkte ud i 
Isefjorden. Er der mulighed for at projektet kan nyde fremme andre steder. 
. 
Ad dagsordenens pkt. 3. Status Åmoseprojektet, Røsnæs Fyr og Boserup Naturskole. 
Status Åmosen. Der er i øjeblikket noget der tyder på at bevillingerne til igangsætning af Å-
moseprojektet er taget af finanslovens for 2008. Finansloven er dog ikke vedtaget endnu, så det er ikke 
endeligt afgjort. 
 
Status Røsnæs fyr. Aktstykket om overdragelse af Røsnæs Fyr fra Forsvarsministeriet til Skov- og 
Naturstyrelsen, har på grund af det netop overståede valg endnu ikke været til behandling i 
Finansudvalget. Først når aktstykket har været forlagt Finansudvalget, kan der siges noget endeligt om, 
hvad der skal ske med fyret. 
 
Boserup Naturskole.  
Distriktet har holdt møde med Roskilde kommune om oprettelse af naturskole Boserup skov. Der var 
på dette møde fortsat opbakning fra kommunens side til at arbejde videre med projektet. 
Indtil det måtte være på plads med en oprettelse af en naturskole, påtænker distriktet at etablere nogle 
faciliteter som kan komme offentligheden til gode, som f.eks. et madpakkehus, økocenter eller 
lignende. Derudover har distriktet tilbudt Roskilde kommune 40 ture for skoler og lignende ved vores 
naturvejleder Henrik Danshøjgaard. 
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Ad dagsordenens pkt. 4. Tyre på græsningsarealer i Bjergene. 
Et par af distriktets forpagtere af græsningsarealer i Bjergene har kontaktet distriktet og forespurgt om 
muligheden for, at der ændres på, hvor der må være tyre i foldene. De nuværende tyrefolde er for små 
og for vanskelige at komme til. 
Distriktet vil gerne, i det omfang det er muligt, imødekomme forpagternes ønsker. Det er vigtigt for 
distriktet fortsat at have et godt samarbejde med forpagterne. Det vil i fremtiden givet blive 
vanskeligere at få dyr til afgræsning. Mange af de besætninger, som fremover vil have interesse i at 
afgræsse, den slags ofte magre græsarealer, som i Bjergene, vil være kødkvægbesætninger, og her er 
den naturlige driftsform, at tyrene i en stor del af græsningssæsonnen går sammen med køerne. 
Distriktet har derfor udarbejdet et forslag til nye tyrefolde. I dette forslag vil der umiddelbart kun blive 
konflikt med en sti, som findes på et kort, men ikke reelt findes ude i terrænet.  
Såfremt der i brugerrådet er opbakning til udkastet, skal det efterfølgende forelægges Fredningsnævnet 
til godkendelse. 
 
Lasse Braae. Vi vil drøfte det på førstkommende møde i DN´s lokalkomite.  
Rasmus Kruse kontakter Michael Bay i Odsherred Kommune for en videre drøftelse. 
Caroline Seehusen. Det er væsentlig, at f.eks. overdrev fortsat afgræsses, og ser ingen problemer i 
tyrefolde, hvis der dels skiltes hermed, og dels sikres, at der er et stisystem udenfor tyrefoldene. 
Evt. bemærkninger til det udsendte forslag bedes fremsendt til distriktet senest 10. januar 2008. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. EU-Life projekt Overdrev Røsnæs, nye hegnslinjer. 
På skovdistriktets arealer på Røsnæs, er der afsat midler til et EU-life overdrevsprojekt. Projektet 
indebærer bl.a., at der ryddes en del krat i det område der hedder Vindekilde. Derudover vil de arealer, 
som hidtil har været drevet som traditionelt planteavl, overgå til vedvarende græsning.  I den 
forbindelse er det nødvendigt, at disse nuværende landbrugsarealer indhegnes. Distriktet har derfor 
udarbejdet et forslag til 3 nye hegn. Det er vigtigt, for bl.a. at styre græsningstrykket, at der er 
forskellige folde, hvor dyrene kan flyttes rundt imellem. Ved at lave flere forskellige folde, sikrer man 
samtidigt muligheden for at etablere ride- og vandrestier udenfor foldene. Mange mennesker bryder sig 
ikke om at færdes på arealer, hvor der græsser kreaturer.  
Endvidere vil de nye folde også kunne fungere som tyrefolde, hvis der måtte blive behov for det. 
 
Enighed i brugerrådet om, at det er afgørende, at der er mulighed for at man kan gå rundt foldene, at 
der skiltes med at der er tyre/stude i foldene, samt at distriktet sikrer at forpagterne fjerner evt. 
aggressive dyr fra foldene. Hvis der bliver taget højde for ovennævnte forhold, vil brugerådet kunne 
bakke om distriktets forslag. 
 
Når de sidste folde er etableret, er distriktets samlede areal på Røsnæs således i princippet udlagt til 
græsning. Som en del af Life projektet, vil der også blive forsøgt med helårsgræsning. Distriktet har 
truffet aftale med en lokal landmand, som har erhvervet en Hereford besætning, der fremover vil 
græsse hele året primært i området omkring Vindekilde. I aftalen omkring helårsgræsningen har 
distriktets sikret sig, hvis det af den ene eller den anden grund ikke er forsvarligt at have dyrene på 
arealerne hele vinteren, at landmanden, på distriktets forlangende, har staldkapacitet og mulighed for at 
hjemtage dyrene med kort varsel.   
 
Yderligere omkring Life-projektet på Røsnæs kan læse på projektets hjemmeside: 
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www.overdervsprojektet.dk  
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Skovens dag 2008. 
Skovens dag 2008 afholdes d. 27/4-2008 i Boserup skov ved Roskilde. Nærmere omkring 
arrangementet vil fremgå af distriktets hjemmeside. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Offentlig brugerrådstur 2008. 
Som tidligere besluttet af distriktets brugerråd, skal der afholdes en offentlig brugerråds i det område 
hvor skovens dag ikke afholdes. Som det fremgår af forrige punkt på dagsordenens afholdes skovens 
dag 2008 i Boserup ved Roskilde. Der skal derfor holdes en offentlig brugerrådstur indenfor dette 
brugerråds område. 
Det blev vedtaget at turen i 2008 afholdes på Røsnæs, hvor bl.a. EU-lifeprojektet og klokkefrø 
projektet vil være relevante punkter at fortælle om. 
Nærmere om tid og mødested vil fremgå af distriktets hjemmeside.  
 
Foranlediget af diskussionen om hvad formålet med en offentlig brugerrådstur egentligt er, blev det 
aftalt at sætte et punkt på dagsordenen til næste møde, hvor det drøftes, hvordan man 
involverer/inddrager et bredere udsnit af befolkningen i brugerrådets arbejde. 
 
Det blev i denne forbindelse også drøftet, om man i forbindelse med de nye kommunegrænser, 
oprettelsen af grønne råd i kommunerne m.v. skulle nedlægge skovbrugerrådet. Der var dog enighed 
om, at distriktets brugerråd ikke bør nedlægges, idet alle fandt, at der på disse møde bliver drøftet og 
informeret om mange vigtige og interessante sager. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8. Tid og sted for næste års decembermøde. Sommermødet er tidligere 
aftalt til d. 29/5-08  kl. 15.00 
 
Næste års december møde afholdes onsdag d. 3/12-08 kl. 15.00 på distriktskontoret, Mantzhøj. 
 
Vedrørende sommermødet d 29/5-08 blev foreslået at besøge området ved Fugledegård tæt på Tissø, 
samt Værslevstien. Distriktet undersøger nærmere omkring mulighederne får at låne lokaler på 
Fugledegård. Mødested vil fremgå af dagsordenen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9. Evt. 
 
Arne Jørgensen. Ved Nygård, som er beliggende mellem Højby og Nykøbing Sj. ligger en gammel 
borgruin. Distriktet har for en del år siden arbejdet på at genskabe Nygård sø, som ligger rundt om 
borgruinen. Dengang blev projektet af forskellige årsager desværre ikke til noget. Der nu ændrede 
muligheder for genskabelsen af søen, idet en væsentlig ejendom i området nu er til salg på grund af 
dødsfald. Der er holdt møde med de 3 øvrige lodsejere, der har jord i projektområdet, og alle er positivt 
stemt for en genskabelse af søen, hvis de kan magelægge deres jord i søområdet, med noget af den 
højereliggende landbrugsjord, som tilhører den nævnte ejendom, der er sat til salg. Hvis et sådan 
mageskifte kan gennemføres, vil distriktet blive ejer af hele projektområdet. Økonomien i projektet er 
bl.a. afhængig af at Odsherred kommune vil gå ind i sagen, idet der ikke for nærværende er midler i 
Skov- og Naturstyrelsen til erhvervelse af ejendommen. Der er behov for at kommunen dækker ca. 
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halvdelen af omkostninger, d.v.s. ca. 3 mill. kr., de resterende 3 millioner søges fundet via forskellige 
fondsmidler f.eks. udviklingsfonde, landdistriktsmidler eller lignende. 
Hvis projektet bliver gennemført, vil det blive et meget spændende område med meget stor 
kulturhistorisk værdi. Desuden vil genskabelsen af en sø i det område også have stor værdi for naturen, 
og ikke mindst vil der blive gode muligheder for offentlig adgang til området. Det videre forløb i sagen 
er en forelæggelse for byrådet i Odsherred kommune, m.h.p. afklaring af kommunens interesse og 
muligheder for at gå ind i projektet. 
 
Arne Jørgensen. Distriktet har fået en henvendelse fra en rollespilsforening, om deltagelse i distriktets 
brugerråd.  Distriktet har svaret tilbage og opfordret foreningen til at rette henvendelse til Friluftsrådet, 
for evt. at blive optaget her og den vej igennem få mulighed for, på lige fod med mange andre 
foreninger, at komme frem med synspunkter og forslag. 
Brugerrådet var enig i, at det måtte være måden for en sådan forening til at blive hørt. 
 
Arne Jørgensen. Distriktet har fået en henvendelse om at bruge Røsnæs Fyr til i samarbejde med 
Stevnsfortet og Langelandsfortet, at lave en stor udstilling om kold krigstiden. Vi har svaret tilbage, at 
distriktets tanker med Røsnæs Fyr, hvis det bliver overdraget til Skov- og Naturstyrelsen, er lave en 
udstilling om bl.a. fiskerkulturen, strandinger, lodssejladsen, de gamle skanser, Revet, 
undervandsbiologi og andre lokale forhold. Vi er ikke indstillet på at anvende f.eks. hele 
fyrmesterboligen til en enkel, ikke lokal udstilling. 
Brugerrådet bakkede op om denne tilbagemelding, idet man også fandt at netop de lokale forhold var 
oplagte at informere om i.f.m. Røsnæs fyr. 
 
Palle Graubæk. I forbindelse med amternes nedlæggelse er det besluttet, at de EU-lifeprojekter, som 
hidtil har kørt i amtsligt regi, skal overføres til videreførelse af Skov- og Naturstyrelsen. I det nu 
nedlagte Vestsjællands Amt var der således 2 projekter, som er overdraget til Skov- og Naturstyrelsen 
ved Odsherred distrikt. Begge projekter er del af et samlet projekt, der hedder BaltCoast. Det ene 
område er Korevlerne, som ejes af Odsherred kommune, og det andet er St. Vrøj ved Saltbækvig, det er 
privat ejet. Formålet med disse 2 projekter er at sikre, at disse meget spændende kystlaguner ikke gror 
til, idet en lang række fuglearter er knyttet til netop sådanne kystnære laguner. Desuden tåler andre 
arter, som f.eks. strandtudse og grønbroget tudse, heller ikke tilgroningen. Endelig forsvinder en lang 
række planter, der netop er knyttet til de lavtliggende salte områder, hvis området ikke græsses.  
 
Korevlerne. Her går projektet ud på at etablere hegn for at sikre afgræsning, og gerne helårsgræsning, 
hvis der kan laves en passende og forsvarlige aftale omkring pasning af dyrene. Der er i projektet afsat 
midler til bl.a. indkøb af kreaturer, det vil formentligt blive Galloway, som er en robust, hårdfør og 
meget omgængelig kvægrace. Inden der etableres hegn m.v. på Korevlerne skal der holdes møde med 
det Grønne Råd i Odsherred kommune samt med repræsentanter for de mange sommerhusejere, som er 
brugere af området. Det er vigtigt, at der en god dialog og en forståelse for projektet, inden det startes 
op. Området er meget benyttet især om sommeren i badesæsonen, men mange mennesker kommer også 
i området i den øvrige del af året. Det er derfor vigtigt at få informeret om, at adgangen til området og 
dermed stranden ikke forhindres, samt hvorfor det er vigtigt at området plejes m.v.  
 
St. Vrøj. I princippet skal der ske det samme i dette område, som på Korevlerne, der er dog den forskel 
at området er privat, og offentligheden har ikke adgang til området. Vestsjællands Amt har her opstartet 
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projektet, bl.a. er der foretaget rydning af en del træer, etableret hegn og lignende. Der tilbagestår 
"kun" at få etableret helårsgræsning, samt ændring af nogle hegnslinjer, etablering at vandhuller til 
drikkevand for dyrene og lign. Projektet gennemføres her naturligvis i tæt dialog med ejerne, idet det er 
vigtigt både her på St. Vrøj, men også på Korevlerne, at ejerne er indstillet på at fortsætte den pleje og 
drift af arealerne, der er opstartet i projektperioden, når selve projektet stopper. 
Begge projekter skal være afsluttet inden udgangen af 2010. 


