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Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 12/12 2013 kl. 15.00 

 

Deltagere: Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening 

Inga Skærris, Danmarks Idrætsforbund 

Morten Vincents, Roskilde kommune 

Søren Grøntved, Lejre kommune 

Niels Bundgaard, Landboforeningen 

Stig V.S. Hansen, Dansk Ornitologisk forening 

Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland 

Hans Jessen, skovfoged, Naturstyrelsen Vestsjælland.  

Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland  

 

Afbud fra: 

Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund 

Tove Bintzer, Friluftsrådet 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 12/6 2013. 

Som nævnt i mail herfra af 4/10 så er materialet fra det sidste møde ikke fundet endnu, og der er derfor 

beklageligvis ikke noget referat at godkende. Skulle materialet dukke op, vil I høre nærmere. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 

Stormfald 

Indenfor kort tid er Danmark blevet ramt af 2 kraftige storme og stormflod. Følgerne af det hårde vejr 

ses tydeligt når man færdes rundt i skovene. Det er især skovene i den nordlige del af enheden der er 

blevet hårdt ramt. Først væltede der mange birketræer, også en del ege enten væltede eller fik toppen 

revet af. I anden omgang gik det hårdt ud over nåletræerne, samt en del store bøge. 

Det foreløbige skøn over stormfaldet for vores enhed, er at der er væltet omkring 15.000 kbm., 

svarende til godt og vel til halvdelen af det, vi skover her på enheden i løbet af 1 år. 

Mange træer, som ikke væltede i den først storm, væltede i den næste, bl.a. fordi der var rykket så 

meget i træerne, så rødderne på flere af træerne er revet over. Vi oplever stadig træer, der vælter, 

selvom det ikke blæser med stormstyrke. 

Oprydningen efter stormene vil tage lang tid. Først har vi ryddet langs offentlige veje, ved bygninger 

og de store skovveje. Næste etape bliver at rydde de mange stier, der er rundt omkring i skovene, både 

ridespor, MTB-spor og almindelige vandrestier. Når vi er nået igennem dette, vil der også være en del 

træer, som er potentielt farlige, eller grene der hænger løst på træerne. Disse skal også fjernes. 

Sideløbende med rydning af veje, spor m.v. skal en del af stormfaldet inde i bevoksningerne også 

oparbejdes. Vi oparbejder primært nåletræerne, bl.a. for at undgå, at de væltede træer skal danne 

grobund for biller, som efterfølgende vil angribe, de nåletræer, der ikke er væltet. Derudover 

oparbejder vi også værdifulde kævler bl.a. af eg og bøg. Der vil dog stadig blive efterladt store 

mængder dødt ved i skovene, til gavn for biodiversiteten i skovene. 



Udover skader på skovene har vi også flere haft store skader på hegn rundt på mange af vores 

græsarealer. Det er særlig slemt i Odsherred. På vores arealer ud mod Kattegat, er der forsvundet rigtig 

meget hegn i.f.m. det højvande, der fulgte efter den sidste storm. 

 

Facebookgruppe 

Der blev i.f.m. den sidste brugerdag på Bidstrup oprettet en facebookgruppe, hvor der nu er en livlig 

snak om, hvad der sker i skovene både fra slædehundefolkets side mens også fra andre brugergrupper i 

skoven. Det er også brugt et par gange til at sprede information om arrangementer. Det er en udmærket 

måde at videreformidle information på, og det er et godt supplement til den dialog, vi i øvrigt har med 

brugerne af skoven. 

Leslåningslauget kunne måske også med fordel bruge denne facebookgruppe til at bringe information 

om de årlige leslåningsdage på Kildengen.  

 

Udpegning brugerrådsmedlemmer 

Ifølge retningslinjerne for brugerrådene skal der ske udpegning af medlemmer, når der har været 

afholdt Kommunevalg. 

Derfor skriver vi ud til alle de kommuner og organisationer som har sæde i brugerrådet, og opfordrer til 

at udpege et medlem til brugerrådet. Der må naturligvis gerne ske en genudpegning af medlemmer. 

På næste brugerrådsmøde forventer vi, at alle medlemmerne til brugerrådet for de næste 4 år er 

udpeget. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Driftsplan. 

Der er tidligere sendt mail til alle brugerrådets medlemmer med link til vores driftsplan. Materialet kan 

også findes på vores hjemmeside www.nst.dk. Driftsplanen er i høring frem til d.14. februar 2014. 

Planerne gælder for de næste 15 år, men en mindre revision og opfølgning på planerne er planlagt til at 

skulle ske efter 6 år. 

 

Dele af driftsplanen blev gennemgået, primært naturplejetiltag i områder, som hører under dette 

brugerråd blev vist og drøftet. 

Driftsplanen er inddelt i planer for de enkelte områder. Der er 5 hovedtemaer som behandles i de 

enkelte områdeplaner: skovdrift – kulturminder – natur – friluftsliv og landskabet. 

 

Gennemgangen af dele af driftsplanen medførte flere forslag til driftsplanen, kun enkelte forslag er 

medtaget her. JPS opfordrede til at forslag til ændringer eller præciseringer i den udsendte driftsplan 

sendes som et høringsvar. Derfor skal de forslag, der kommer her under drøftelserne af indholdet af 

driftsplanen, indsendes som et høringssvar. Det er ikke nok at de er nævnt her. 

 

Morten Vincents. Generelt er brede lysåbne skovveje meget vigtige for bl.a. sommerfugle, som 

spredningskorridorer. 

 

Vi skal være opmærksomme på ikke alle vegne at skabe forbindelser mellem vådområderne, så fisk kan 

komme rundt over det hele. Det er bl.a. af hensyn til padderne, som helst undgår områder hvor der er 

fisk, da de æder både frøernes æg og haletudser. 

 

 

http://www.nst.dk/


Roskilde kommune er i gang med et projekt mellem Boserup skov og Svogerslev, hvor der skal 

etableres en korridor med 15 vandhuller og med græsning. Det er planen, at der i disse områder skal 

udsættes løvfrøer. Det kunne i den forbindelse være fint med græsningssammenhæng til Boserup skov. 

For at dette kan realiseres, kræver det dog, at der laves en aftale med ejeren af Lerbæksgården. 

 

Bjørn Petersen. 

Stævningsskoven i Boserup vil kræve slåning for at sikre floraen bedst muligt. DN Roskilde vil meget 

gerne være behjælpelig med at få arrangeret arbejdsdage.  

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Biodiversitetsprojekt Bidstrupskovene. 

Der er søgt om tilladelse hos kommunen til et nyt biodiversitetsprojekt i et område i.f.m. Helvigstrup 

skov som vi overtog tidligere på året. Formålet er bl.a. at skabe forbindelser mellem de forskellige 

vådområder i den del af skoven, i stil med det projekt som blev gennemført i en anden del af Bidstrup 

komplekset sidste år. 

I et andet område i nærheden ryddes et område for træer og opvækst og vandstanden hæves. Dog er det 

ikke planen at ændre på tilløbet til Avnsø. De gamle dæmninger, der er i dette område fjernes ikke, 

bl.a. for at sikre, at der ikke sker opgang af fisk til flere af disse nye vådområder, da fiskene i stor 

udstrækning æder bl.a. haletudserne, og derved reducerer frøernes mulighed for at yngle med succes, 

Både stor og lille vandsalamander trives også bedst i vådområder, hvor der ikke er fisk. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5. Planerne for 2014. 

To storme og en stormflod har medført, at vi for nærværende ikke kender vores budget for 2014. Først 

når konsekvenserne af stormene og stormfloden er opgjort, vil der være afklaring på, hvordan vores 

økonomi ser ud i det kommende år, og om der bliver overskud til nye aktiviteter udover den 

almindelige drift. 

Dog fortsætter biodiversitetsprojekt i Bidstrupskovene også i 2014, jvf. ovenstående pkt. 4. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6. Lystfiskeri i Kattinge sø. 

Lystfiskeriet i Kattinge sø har tidligere været drøftet i dette brugerråd, og det blev den gang aftalt, at 

det atter skulle drøftes når Natura 2000 planen for området var vedtaget. Kontrakten er derfor indtil nu 

kun blevet forlænget med et år ad gangen. For om muligt at lave en kontrakt af længere varighed af 5 

år, har vi sat punktet på til drøftelser i dag, Den eksisterende kontrakt med påtegninger er medsendt 

som bilag til punktet. 

Natura 2000 interesserne for søen er dagrastende troldænder. I den gældende kontrakt er der a.h.t. de 

rastende trolænder begrænsninger i perioden 1/10 – 15/3, hvor der ikke må fiskes fra båd. 

 

I.f.m. de drøftelser, der tidligere har været i brugerrådet, blev det aftalt at bede DCE (tidligere DMU) 

udarbejde en rapport om de rastende troldænder i søen. Deres konklusion er, at der ikke er behov for 

yderligere restriktioner i.f.t. fiskeriet. 

Set i lyset af bl.a. denne rapport og den vedtagne Natura 2000 plan er vi indstillet på, at der udarbejdes 

en ny 5-årig lejekontrakt med lystfiskerne på samme vilkår, som i den gamle kontrakt. 

 

 

 



Stig V.S. Hansen.  I DCE´s rapport er der forslag til restriktioner som ikke er fulgt i kontrakten. Der er 

også behov for færdselsreguleringer af bl.a. kano- og kajaksejlere, for at undgå unødig forstyrrelse af 

de rastende troldænder i søen. 

Der er også behov for en nærmere undersøgelse af udviklingen af fuglelivet i søen. 

 

På baggrund af de drøftelser og bemærkninger, der har været under drøftelserne af dette punkt, vil vi 

udarbejde en ny 5-årig kontrakt med lystfiskerne på uændrede vilkår. M.h.t. forstyrrelse fra den øvrige 

sejllads skal ses sammen med overvågningen af udviklingen på Roskilde Fjord generelt. 

 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 7. Tid og sted for næste møde. 

 

 

19. juni 2014 kl. 15.00 
Mødested udsendes sammen med dagsordenen 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 8. Evt. 

Der er behov for bedre skiltning af p-pladsen ved Avnstrup centret. Skiltningen bør vise frem til p-

pladsen ved toilettet på Avnstrup marken. I dag parkerer folk ofte ved selve Avnstrup centret og ikke 

på skovens p-plads. 

 

Niels Bundgaard. 

Vil der ske vandstandshævning i Kattinge sø og de bagvedliggende vådområder i.f.m. den planlagte 

etablering af et omløbsstryg ved Kattinge sø. 

JPS. Vi er ikke bekendt med planerne om et omløbsstyg ved Kattinge Værk. Vandstanden i søen og de 

bagvedliggende vådområder styres via slusen ved Kattinge værk, og vandstanden er bestemt af et 

meget gammelt regulativ, så umiddelbart vil det kræve ændring af dette regulativ, hvis der skal ske 

ændringer i vandstanden. 
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