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Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen, Vestsjælland d. 13/12 2011 
 
Deltagere: Morten Vincents, Roskilde kommune 

Søren Grøntved Christiansen, Lejre kommune 
Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening 
Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund 
Inga Skjærris, Danmarks Idrætsforbund 
Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen, Vestsjælland 
Hans Jessen, Naturstyrelsen, Vestsjælland 
Palle Graubæk, Naturstyrelsen, Vestsjælland, ref. 
 
Fraværende: 
Niels Bundgård, Landboforeningen Gefion 
Tove Binzer, Friluftsrådet 

 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af referat af 9/6 2011 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 
Finansloven for 2012 er nu vedtaget. Der er i den nye finanslov afsat i alt 231 mil. kr. over de næste 2 
år til statslig skovrejsning og til vådområder. Yderligere information om hvordan midlerne forventes 
brugt fremgår af dette link: www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2011/246_planer.htm. 
 
Søren Grøntved. Af gamle kort fremgår det, at der tidligere har været et stort moseområde øst for Orup 
og Ebberup skove, som kunne være interessant til evt. genopretning. 
 
JPS. Når vi ved mere om, hvilke krav og forventninger der er til de nye midler, vil vi vende tilbage. 
Muligvis kan der også laves projekter, hvori klimatilpasning indgår. 
 
JPS. På sidste møde drøftedes forslag fra en LAK-gruppe i Ringsted omkring stier og 
publikumsfaciliteter i Vrangeskov.  Vi har endnu ikke hørt yderligere fra gruppen, så status på projektet 
er p.t. uafklaret 
 
JPS. Roskilde kommune har bevilget 3 mil. kr. til indretning af naturskole på Boserupgård.  
Kommunen lejer bygningerne vederlagsfrit til naturskole og lignende. Naturrummet vil formentligt 
også indgå i aftalen, således at f.eks. relevante foreninger og organisationer kan låne/leje dette rum til 
møde og lignende. Skovhjælperordningen vil naturligvis fortsætte, kan være til stor nytte, i den daglige 
drift af området.  
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Driftplanlægning. Ny driftplan for enhedens arealer startes formentligt 
op i 2012. 



Normalt udarbejdes der driftplan for de enkelte enheder hvert 15. år. Vores driftplan udløb for et år 
siden, så derfor vil der i 2012 blive sat ekstra ressourcer ind på at få lavet en ny ajourført driftplan for 
enhedens arealer. 
En driftplan er en nærmere og rimeligt detaljeret gennemgang og ajourføring af den tidligere driftplan 
bl.a. med en beskrivelse af enhedens arealer, med fordeling til de forskellige naturtyper som moser, 
enge, heder overdrev og lignende. Desuden vil der ske en gennemgang af de skovbevoksede arealer 
m.h.p. en registrering af den mængde træer, samt hvilke træarter, der er på arealet. Gennemgangen af 
de skovbevoksede arealer vil efterfølgende danne grundlag for hugsten de følgende 15 år. Normalt er 
det sådan, at der ikke skoves mere end træerne samlet vokser. D.v.s. at hvis gennemgangen af skovene 
viser, at den samlede tilvækst i de kommende 15 år f.eks. er 300.000 kbm., vil den årlige hugst de 
næste 15 år max. være 20.000 kbm. om året. 
 
Den nye driftplan vil også danne grundlag for de fremtidige budgetter. 
 
Udover registreringen af de forskellige faktuelle forhold på arealerne, sker der også en gennemgang, 
hvor der bl.a. tages stilling til f.eks.forholdet til publikum, særlige naturforhold og lignende. Det hele 
munder ud i en samlet plan, som enheden i princippet skal følge de næste 15 år. 
Inden den endelige plan færdiggøres, er der en høringsfase, hvor alle interesserede kan komme med 
forslag og holdninger til, hvordan man synes et givent område skal behandles. 
Denne høringsfase er meget vigtig, og derfor ser vi gerne brugerrådet inddraget i høringsfasen, idet 
medlemmerne hver især repræsenterer forskellige interessegrupper, i.f.t hvad der skal ske med 
arealerne.  
 For at anskueliggøre hvad det drejer sig om, kunne et forslag være, at vi på næste års sommermøde 
gennemgik en enkel skov, og her drøftede principperne for de forskellige driftsgrene, plejetiltag, 
publikumshensyn m.v. Denne gennemgang kunne danne grundlag for kommentarer fra de enkelte 
interesseorganisationer til enhedens øvrige arealer. 
De kommende plejeplaner for de Natura 2000 arealer, som enheden administrere, vil indgå som en 
naturlig del af driftplanen. 
 
Morten Vincent. Det er meget glædeligt, at vi på så tidligt et tidspunkt inddrages i processen. Der er 
givet mange forskellige interessegrupper, der vil komme med relevante bidrag til driftplanen. 
 
Bjørn Petersen. Den gamle driftplan kunne måske være et godt udgangspunkt for de videre drøftelser 
omkring den nye driftplan. 
 
JPS. Der er siden den gamle driftplan blev lavet, sket så meget ude i skoven, at den gamle driftplan 
formentligt ikke vil været til nogen støtte. Derimod kan det skabe forvirring og usikkerhed om hvilke 
arealer der egentligt er tale om.  
 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Høsletlaug på Kildeengen. 
Søren Grøntved. d. 10/7 mødte 30 - 40 mennesker op til det første arrangement omkring opstart af et 
høsletslaug på Kildeengen. Vi fik slået den østlige del af Kildeengen. Desuden blev græsset samlet 
sammen. D. 23-24/9 blev der foretaget efterpleje af de arealer, der blev slået tidligere på sommeren. 
Der mødte knap så mange op til dette arrangement, men stadig en rigtig god oplevelse, og der var 



stemning for at fortsætte igen til næste år. 
Et af de største praktiske problemer med høslettet er fjernelse af det afslåede materiale, som er meget 
arbejdskrævende. Tidligere var der interesse for at få høet, men tiderne er ikke længere til, at der er 
landmænd, der er interesseret i at presse og fjerne høet og bruge det til dyrefoder. 
Vi har allerede datoer klar til næste års aktiviteter på Kildeengen, og vi håber at det er ok med enheden.  
15/4 forårsklargøring, d.v.s. udjævning af muldvarpe- og mosegrisseskud, fjernelse af grene der er 
faldet ned i løbet af vinteren, samt rydning af nogle enkle stød i græsområdet. 
30/6 Høsletsdag 
14-15/9 Efterslet og efterpleje af arealet. 
 
JPS. Det er opløftende at høre, at der har været så stor opbakning til opstart af høsletslauget. Vi har 
ikke ressourcer til at bidrage med så meget, men bakker op om jeres engagement og har intet at 
indvende imod de foreslåede datoer. Vi kan forhåbentligt være behjælpelige med at fjerne materialet 
fra engen. Det vil være ærgerligt hvis, det store arbejde med at fjerne høet, skal bremse det gode 
arbejde, der bliver udført. Så vi vil viderebringe dette til vores medarbejder, som har med naturpleje at 
gøre, og formentligt vil vi, som det også er sket i år, kunne bidrage til få fjernet græsset fra engen. 
 
Morten Vincents. Det vil være rigtig godt, hvis slåningen af græsset kan fortsætte. På nogle af vores 
besigtigelser i området har vi kunnet konstatere, at der er rigtig mange og forskellige dagsommerfugle 
på skovengene. Netop pleje af engene med høslet vil være med til at sikre denne enestående bestand af 
sommerfugle. 
 
Karsten Willumsen. Pleje af engene vil udover at være til gavn for blomster og insekter, også være til 
stor glæde for råvildtet, idet de meget gerne fouragerer på den genvækst, der er på de slåede arealer. 
Publikum vil således også have glæde af kunne opleve dyrene på de slåede arealer. 
  
Ad dagsordenens pkt. 5. Årsplan 2012. 
Vi udarbejder hvert år, med baggrund i budgettet, en plan for, hvad der skal ske her på enheden. Vi har 
endnu ikke fået vores budget for 2012, men med den nuværende økonomiske situation forventer vi ikke 
at vort budget stiger. Vi har fået forhåndsmeldingerne om, at vi på lige fod med alle andre offentlige 
styrelse også skal spare i 2012. 
Årsplanen for 2012 vil naturligt være påvirket heraf, og vi må nok forvente, at en meget stor del af 
vores aktiviteter det kommende år vil være vedligeholdelse af det vi har, og der vil derfor ikke ske så 
mange nye tiltag i 2012. På naturområdet vil hovedparten af aktiviteten komme til at dreje sig om 
vedligeholdende pleje af eksisterende naturarealer. Af nye større tiltag på naturområdet forventer vi 
derfor kun at have ressourcer til at iværksætte græsningen på Skansehage og Sanddobberne, samt 
færdiggøre naturgenopretningsprojektet på Slettemose. Alle disse områder ligger dog i Odsherred 
På publikumsområdet vil gælde det samme, at vi prioriterer, at holde det vi allerede har vedlige, det 
drejer sig bl.a. om vedligehold af p-pladser, vandreruter, bålpladser, lejrpladser og lignende. Desuden 
forventes projektet Skjoldungelandet at blive færdigt næste.  
Der har været ønsker fremme om en MBT-rute i Boserup skov. Vi er ikke endnu afklaret med, om en 
sådan bane vil kollidere med de mange andre aktiviteter, der i forvejen foregår i skoven. 
 
Af nye tiltag har vi i øjeblikket kun forventninger til, at der er økonomi til etablering af en ny MTB-
rute i Jyderup skov, i Odsherred. Derudover er der tanker om, i samarbejde med lokale kræfter, at 



etablere et ruteforløb alene til skiløb i Bidstrupskovene. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Skovens dag 2012. 
I retningslinjer for Brugerrådene står blandt andet, at der skal afholdes et offentligt møde en gang om 
året. Normalt plejer vi her på enheden at fordele det mellem de 2 brugerråd således, at Skovens Dag 
erstatter den offentlige tur i det brugerråds område, hvor skovens dag afholdes. Skovens dag 2012 
forventes afholdt i dette brugerråds område. Der skal derfor ikke afholdes en offentlig brugerrådstur 
indenfor dette brugerråds område. 
Skovens dag afholdes næste år søndag d. 29/4, og årets tema er "Træ er bæredygtigt" 
 
Inga Skjærris. I forbindelse med indvielsen af Gulddysse skoven var der mange gode forskellige 
aktiviteter. Programmet herfra kunne måske bruges som inspiration til skovens dag. 
 
JPS. Vi vil videregive denne information til vores tovholder på skovens dag naturskoleleder Morten 
Lindhardt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Status Natura 2000 planerne. Natura 2000 planer. Planerne sendes i 
høring d. 7/12 2011. Når Natura 2000 planerne er rettet til med de indkomne høringssvar har 
kommunerne 6 mdr. til udarbejdelse af handleplaner for de private arealer, og vi har ligeledes 6 mdr. til 
udarbejdelse af plejeplanerne for de arealer, vi administrerer. Disse handleplaner sendes herefter i en 8 
ugers høringsperiode. 
Vi skal lave planerne for vores egne arealer, og kommunerne skal udarbejde planerne for de private 
arealer. Der er flere arealer, hvor både Naturstyrelsen, Vestsjælland og private, er lodsejere og for at 
undgå unødigt dobbeltarbejde, vil der på et meget tidligt tidspunkt i processen blive afholdt møde 
mellem de relevante kommuner og enheden.  
Nærmere omkring Miljøminister Ida Aukens offentliggørelse af Natura 2000 planerne, samt om det 
videre forløb og beskrivelse af de enkelte områder, kan findes via dette link: 
www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2011/246_planer.htm 
 
Ad dagsordenens pkt. 8. Tid og sted for næste møde. 
Næste møde afholdes tirsdag d.  12/6 2012 kl. 15.00.  
Et af emnerne vil, som drøftet tidligere drøftet jvf. dagsordenens pkt. 3, blive den kommende driftplan. 
Nærmere vedr. mødested følger sammen med forslag til dagsorden. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9. Evt. 
Inga Skjærris . Fitnessbaner i skovene er efterhånden ved at være ganske populære. Er der planer om at 
etablere flere fitnessbaner i enhedens skove? 
 
JPS.  Vi har fitnessbaner i Hyrdehøj skov ved Roskilde og Grønnehave skov i Odsherred. Vi har planer 
om til næste år at etablere yderligere en bane i Høve skov i Odsherred. 
Vores erfaring med fitnessbaner er, at de skal være placeret i bynære skove, for at der er brugere nok, 
i.f.t. den investering og det vedligehold, der er på sådan en bane.   
 


