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Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 12/12 2013. 
Ingen bemærkninger til det udsendte referat. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 
Natura 2000-planer. Forslag til 2. generation af Natura 2000-planerne udsendes inden jul i 12 ugers 
høring. 
 
Nationalpark Skjoldungelande. Nationalparkbekendtgørelse udsendes inden udgangen af 2014 i høring. 
Hvis ikke høringen giver anledning til væsentlige ændringer, er der forhåbninger om at bekendtgørelse 
om nationalparken kan vedtages i starten af det nye år. Herefter skal der udpeges en 
Nationalparkbestyrelse. 
 
Svogerslev Grusgrav. Der arbejdes fortsat på en model hvor Naturstyrelsen overtager ejerskabet og den 
fremtidige drift af området, fra Roskilde kommune. 
Der er nedsat forskellige brugergrupper, som i løbet af foråret vil komme med forslag til hvad området 
evt. kan bruges til. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Naturplan Danmark. 
Regeringen har udsendt Naturplan Danmark.  Planen er en strategi for naturen frem mod 2050. Planen 
indeholder mange forslag til en bedre natur i Danmark bl.a. forbindelseslinjer mellem store 
naturområder, mere sammenhængende natur, skovrejsning, udtagning af lavbundsjorde, forbud mod 



sprøjtning og gødskning af § 3 enge. 
Arbejdet med gennemførelsen af Naturplan Danmark vil for en stor dels vedkommende tage 
udgangspunkt i de kommende kommuneplaner for 2017. 
Der er afsat midler til gennemførelse af biodiversitetsprojekter på statens arealer, skovrejsning og 
udtagning af primært tørvejord på lavbundsarealer. 
Hvordan det kommer til at påvirke vores enhed er endnu ikke afklaret, men vi har en forventning om at 
vi også får del af de midler der er afsat til de forskellige tiltag i Naturplanen. 
. 
Inge Skjærris. Er der planer om skovrejsning i vort område. 
JPS. Vi er i gang med et større skovrejsningsprojekt ved Slagelse. 
 
Sten Asbirk. Er der muligheder for opkøb af jord til naturgenopretning, helt konkret er der gode 
muligheder for naturgenopretning langs Boserup skov? 
JPS. Der er mulighed for opkøb af jord til naturgenopretning, men der er et stort ønske om at lodsejeren 
beholder jorden, mod kompensation for de mistede dyrkningsmuligheder. Derudover vil der i den 
nyoprettede Naturfond være mulighed for køb af jord til naturgenopretning.  
 
Lars Holst Frederiksen. Er det muligt at opkøbe eksisterende skov rundt omkring byerne, for at sikre 
offentligheden bedre muligheder for friluftsliv? 
JPS. Normalt køber staten ikke eksisterende skov, kun jord til skovrejsning. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Livstræer 
I Naturstyrelsen skove har der som en del af vilkårene i den certificering som statens skove er omfattet 
af været krav om, at der skal efterlades 5 træer/ha til naturligt forfald. Der har været rejst tvivl om 
hvordan man sikrede disse 5 træer/ha tilstrækkeligt. I Rold skov har man derfor startet et pilotprojekt 
op i samarbejde mellem enheden og frivillige om udpegning af disse livstræer. Der er mange hensyn 
der skal tænkes ind, når man udpeger disse træer bl.a. sikkerheden i.f.t. veje, stier, bygninger, 
nabohensyn og lignende. Projektet er afsluttet og processen har været god og konstruktiv. De udpegede 
træer er markeret, derudover der er en GPS registrering af de enkelte træer. og endeligt er træerne 
registreret på enhedens ”Pas på kort”. Projektet skal nu evalueres og forventningen er at det bliver 
udbredt til alle Naturstyrelsens enheder.   
 
Når evalueringen er afsluttet medtages det som et pkt. på dagsordenen bl.a. for at drøfte hvordan vi i 
fælleskab kan få startet det op på vores enhed. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Nationalt skovprogram 
Arbejdet med det nationale skovprogram er endnu ikke er afsluttet, når det er afsluttet udsendes det til 
brugerrådet.  
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Arbejdsprogram for 2015 
Budgettet for 2015 er endnu ikke modtaget, umiddelbart har vi ikke forventning om de store 
besparelser, men heller ikke om ekstra midler til større naturplejeprojekter. Så 2015 vil formentligt 
blive et år hvor vi vil bruge resurserne på at sikre og vedligeholde plejen af de naturområder vi har. 
Derudover er der også opgaver i.f.t. Natura 2000- planerne som skal gennemføres, bl.a. i Myrdeskov 
hvor der skal ryddes arealer primært med Ahorn for sikre og genskabe kalkoverdrevene. Derudover 



skal der også ryddes opvækst i Hjortsø i Bidstrup skovene for at sikre og genskabe hængesækken, her 
har vi dog nogle praktiske problemer med at rydde og fjerne materialet, det kræver frost igennem 
længere tid, for at man kan færdes i dette område, så det er vejret der afgør, om det bliver i 2015.  
Københavns Universitet har, med midler fra Aage V. Jensen fonde, lavet et projekt, hvor formålet har 
været at undersøge, hvad der er af natur i skovene i enhedens skove, og hvilke muligheder der er for 
forbedring af naturindholdet i skovene. Det foreslås bl.a. at forbedre forholdene for hasselmus og for 
sommerfugle. Der er dog ikke i første omgang afsat midler til disse projekter.   
 
 På publikumssiden forventer vi en mindre reduktion af de midler vi får til rådighed, så også her vil den 
umiddelbare arbejdsindsats være at sikre og vedligeholde de forskellige publikumsfaciliteter der er på 
enheden, at de har en standart, så man vil benytte dem. Det kan også komme på tale at fjerne enkelte 
f.eks. borde og bænke, som aldrig bliver benyttet. 
I Vrangeskov er et større friluftsprojekt med bl.a. en bålhytte, MTB-spor og en jorden er giftig bane 
ved at være afsluttet. Projektet er dog påklaget til Natur og Miljøklagenævnet, så først når deres 
afgørelse foreligger vil resten af projektet, hvis ikke klagerne får medhold, blive gennemført, bl.a. skal 
der etableres en ny p-plads i.s.f. for den eksisterende p-plads i vestkanten af skoven, som nedlægges. 
Derudover skal der opsættes informationsskilte. 
MTB-sporet i Bidstrup skovene skal renoveres. MTB-folket har søgt og fået en bevilling fra Lejre 
kommune på 70.000 kr. til dette arbejde. 
 
Det gamle Helvigstrup hus skal fjernes, og her er tanken, når området er blevet renoveret, en gammel 
granbevoksning er fjernet og søen er færdig, at etablere et bålsted og en shelter. Det er dog endnu uvist 
om dette når at blive gennemført i 2015. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Vandretursfoldere, miniguider, digitale guider 
De kendte og meget brugte vandretursfoldere koster efterhånden mange penge at få trykt. Det er derfor 
besluttet at de ikke fremover vil blive genoptrykt. Til gengæld vil de kendte vandretursfoldere blive 
erstattet af en såkaldt miniguide over de enkelte områder. Denne miniguide kommer til at indeholde et 
kort, samt korte beskrivelser af spændende punkter, derudover vil man på NST ´s hjemmeside finde en 
mere detaljeret beskrivelse af de enkelte områder. Der vil således fortsat være foldere i vores 
folderkasser rundt omkring.  
Som et eksempel på den fremtidige formidling af de enkelte områder kan beskrivelsen for Boserup 
skov ses her: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/boserup-skov/sevaerdigheder/ 
 

 
Ad dagsordenens pkt. 8. Tid og sted for næste møde. 
 
Mødedato og mødested udsendes senere. 

 
 
Ad dagsordenens pkt. 9. Evt. 
Lars Holst Frederiksen. Løse hunde er et stigende problem. 
 
Niels Gundersen. Vi oplever også mange løse hunde på Fjordstien. Man kunne godt frygte at lodsejerne 
på et tidspunkt bliver så trætte af folks manglende respekt, at de ikke vil være positive over for nye 



forslag om stier. 
 
Morten Vincents. Roskilde Kommune har fået flere henvendelser fra naboer til Rørmosen, ved Boserup 
skov, som er plaget af råvildt i deres kolonihaver. Der er ønske om at der reguleres noget mere råvildt i 
området. 
 
Rikke Milbak. Der er fra flere sider ytret ønske om en bedre skiltning af p-pladsen ved Avnstrup. 
 
JPS. Vi er opmærksomme på det og i gang med at forbedre skiltningen i området. 
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