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  Den 1. november 2010 
 
Referat fra brugerrådsmøde den 27. oktober 2010 ved Holmegaards Mose 
 
Deltagere: Lone Vind, Slagelse Kommune; Henrik B. Simonsen, Friluftsrådet; Sven Jean Larsen, 
DN Lolland; Lis, DOF Storstrøm; Torben Nielsen, Østlige Øers Landboforeninger; Niels-Henrik 
Holscher, DIF; Arne Kristiansen, Friluftsrådet; Charlotte Lønborg Frantzen. Stevns Kommune; 
Frank Nielsen, DN Storstrøm; Claus Jespersen og Elly Andersen (referent) fra Skov- og Natursty-
relsen Storstrøm. 
 
Afbud fra: Dan Raahauge, Lolland Kommune; Frederik Cordes, Guldborgsund Kommune; Michael 
Krogh, Næstved Kommune; Niels Brixvold, Vordingborg Kommune; Jørgen Olsen, DGI; Søren Sø-
rensen, Østdansk Turisme;  
 
Besigtigelse i Holmegaards Mose 
Claus Jespersen bød velkommen til mødet og førte derefter an på en tur rundt i mosen. Skov- og 
Naturstyrelsen driver et stort genopretningsprojekt med formålet at genskabe højmosen ved Hol-
megaard. Projektet er et LIFE projekt og dermed støttet af EU. Der sættes ind primært på to fronter: 
1) fældning og rydning af birkeskoven 2) hævning af vandstanden og få skabt en naturlig hydrologi. 
Hermed håber vi at give gode betingelser for den tørvedannende spagnum, der pt. har det svært og 
for tørt. Vi forventer også andre naturgevinster som bedre forhold for ynglende traner. 
 
Brugerrådet udtrykte tilfredshed med den store og aktive naturpleje, der sker i mosen og var impo-
neret over at den negative stemning, der har været omkring mosen, nu er vendt til en konstruktiv 
dialog med frivilligt arbejde fra organisationerne. 
 
 

     
 
 
Besigtigelse af Vridsløse statsskov 
Næstved Kommune har overdraget en række bynære arealer – ca. 210 ha - til Skov- og Natursty-
relsen med formålet at få skabt bynære rekreative områder – en grøn ring om Næstved. Det har 
resulteret i en række skovrejsningsprojekter, hvor området ved Vridsløse er færdigt. Der er plantet 
skov, lavet befæstede stier, motionsredskaber, legeplads, boulderblok, madpakkehus og bålplads. 
 
Brugerrådet glædede sig over, at det på så få år er lykkedes at få  rejst så betydelige statsskove 
tæt på Næstved. 
 
Evt. 
Sven Jean spurgte til projekterne ved Hyllekrog og Lysebro Mose. Ved Hyllekrog har Forsvarsmini-
steriet fortsat planer om at overdrage fyret til Skov- og Naturstyrelsen. Claus svarede, at der intet 
nyt er pt. Styrelsen har stadig ikke fået overdraget arealerne. Angående Lysebro afventer vi arbej-
det med Natura-2000 planen for området. By- og Landskabsstyrelsens rammeplan for området er 
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sendt i et halvt års høring pr. 3. oktober. Herefter skal der laves en konkret handleplan, og det er i 
den forbindelse, at det afgøres i hvilket omfang Lysbro-arealerne kan indgå. Det skal bemærkes, at 
arealerne i Lysbro Mose ved Hejrede sø ikke ligger i selve Natura2000 området for Maribosøerne. 
 
Claus orienterede kort om fusionen mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, 
som træder i kraft pr. 1. januar 2011. Den nye styrelse kommer til at hedde Naturstyrelsen. Fusio-
nen betyder også at SNS Storstrøm fusionerer med Miljøcenter Nykøbing F. 
 
Næste møde 
Næste møde holdes torsdag den 28. april kl. 14.00 – 16.00 i 2011.  
 
 
      
 


