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Deltagere:  
Kjeld Jensen Odsherred kommune  
Lasse Braae, Dansk Ornitologisk Forening  
Gert Leif Gylvig, Sammenslutningen af sommerhusejere i Odsherred 
Martin Hansen, Familielandbruget 
Morten Holme, Holbæk kommune 
Leif Heiner, Friluftsrådet 
Nora Tams, Danmarks Naturfredningsforening 
Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund 
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland 
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland  
 
Fraværende: 
Ole Hansen, Danmarks Jægerforbund 
Lis Dannenberg, Kalundborg kommune 
 

 
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 14/1 2014. 
Ingen bemærkninger til det udsendte referat. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 
Status Sidinge fjord. Vi er fortsat i gang med at undersøge mulighederne for at få gennemført et projekt 
i området. Der er ikke fuld opbakning blandt lodsejerne til projektet, men der er dog stadig opbakning 
blandt en del lodsejere, så det ser fortsat ud til at dele af projektet kan gennemføres. 
 
Udsigtsrydning på Højsandet ved Rørvig. Godkendelse til rydning af dele Højsandet er modtaget fra 
Natur- og Miljøklagenævnet. Arbejdet forventes startet op i det nye år. Der vil ligeledes blive sat ny 
bænk op ved den nye udsigt. 
 
Natura 2000--planer. Forslag til 2. generations Natura 2000-planer udsendes inden jul i 12 ugers 
høring. 
 
Græsning Sanddobberne. Der har igennem nogen tid været problemer med øget kørsel til stranden ved 
Sanddobberne, for at undgå denne kørsel og for at få afgræsset området har enheden i samarbejde med 
Dragsholm slot, som også ejer en del af arealet opsat kreaturhegn. Brugerrådet har på et tidligere møde 
besigtiget området, og i den forbindelse var der opbakning til etablering af et hegn. Arealet vil blive 
græsset om sommeren. Der er sat låger i, så man har mulighed for at gå ad stien til stranden.  
 
Betalingsparkering. Der er udarbejdet et forslag til betalingsparkering på udvalgte steder på 
Miljøministeriets arealer, for Vestsjællands vedkommende er den store p-plads for enden af Telegrafvej 



ved Rørvig Sandflugtsplantage udpeget. Formålet med betalingsparkering er bl.a. at skaffe midler til 
vedligehold af de forskellige publikums faciliteter der er rundt omkring på Naturstyrelsens arealer. 
Om det bliver til noget er endnu ikke endeligt afklaret.  
Enighed i brugerrådet om at det ikke er nogen god ide med betalingsparkering. 
(Efterfølgende har ministeren på bagrund af de mange reaktioner der har været besluttet, at der ikke 
skal indføres yderligere betalingsparkering på Naturstyrelsens arealer, udover dem der allerede er)  
 
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. 
Gennemførelse af NaturplanDanmark 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 forventning om at vi 
også får del af de midler der er afsat til de forskellige tiltag i Naturplanen. 
 
Martin Hansen. Forbuddet mod sprøjtning og gødskning af § 3 enge vil givet medføre at mange 
landmænd fremover ikke vil lade sådanne arealer afgræsse, da kvaliteten af græsset blive for ringe, og 
konsekvensen kan blive at disse vigtige arealer vil gro til. 
 
Morten Holme. De økologiske ledelinjer har ikke altid, som man normalt nævner, den store effekt. Det 
der betyder noget er store sammenhængende naturområder. 
 
Lasse Braae. Afhængig af hvilke arter man tænker på er der behov for at naturarealer bindes sammen 
af grønne korridorer. Landet er fragmenteret og uden disse ledelinjer er der mange arter, der ikke har 
mulighed for at flytte sig.  
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Livstræer 
I Naturstyrelsen skove har der, som et af kravene 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 er der 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. 
 
Lasse Braae. De udpegede træer skal fremadrettet sikres bl.a. mod storm ved at der sker en fornuftig 



udrensning/skovning rundt om de udvalgte træer. 
 
Nora Tams. Vigtigt at alle bliver inddraget, i det omfang det er muligt, for at få opbakning. DN vil 
meget gerne være med.  
 
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. Diesbjerg, naturplejeprojekt. 
Diesbjerg ved Fårevejle er et af de sites der er udpeget i forbindelse med Geopark Odsherred. 
Odsherred kommune er i gang med et naturplejeprojekt i området i samarbejde med de lokale lodsejere. 
Vi har en del af de arealer der indgår i plejeprojektet, bl.a. en p-plads, som vi i starten af det nye år vil 
renovere, således at pladsen bliver mere indbydende. I dag er pladsen gemt lidt væk i vegetation, og det 
medfører at der ofte bliver læsset affald af. Når vi er færdige med at renovere pladsen har vi en 
forhåbning om, når man ikke længere kan holde skjult og droppe sit affald, at den vil blive benyttet 
noget mere til det den er tiltænkt, p-plads. I forbindelse med denne renovering vil der også blive ryddet 
en del opvækst, så man igen får en flot udsigt op både mod selve Diesbjerg og mod vandet ud over 
Skamlebæk.  
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Arbejdsprogram 2015. 
Budgettet for 2015 er endnu ikke modtaget, umiddelbart har vi ikke forventninger om de store 
besparelser, men heller ikke om ekstra midler til større naturplejeprojekter. 2015 vil formentligt blive et 
år hvor vi vil satse på at sikre og vedligeholde plejen af de naturområder vi har, bl.a. den fortsatte kamp 
mod roserne. På publikumssiden forventer vi en mindre reduktion af de midler vi får til rådighed, så 
også her vil den umiddelbare arbejdsindsats blive at sikre og vedligeholde de forskellige 
publikumsfaciliteter, der er rundt 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. 
Vi har på et tidligere brugerrådsmøde drøftet etablering af et MT-spor i Kårup skov, og det forventer vi 
fortsat at få etableret i 2015 i samarbejde med MTB-rytterne. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8.  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 få 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 Kongsøre 
skov ses her: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/kongsoere-skov/sevaerdigheder/ 
  
 
Ad dagsordenens pkt. 9. Tid og sted for næste møde. 
 Forslag til dato og mødested ud sendes senere 
 



 
. 

 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 10. Evt. 
Morten Holme. Holbæk, Sorø, Kalundborg og Odsherred kommuner har startet et samarbejde op om at 
få etableret et samlet stisystem ud fra de stier, der allerede er. Formålet er at man gerne vil have et 
stistem der giver mulighed for at komme til nogle af de meget spændende steder, der er rundt omkring i 
disse områder, f.eks. Å-mosen, forskellige cites i Geoparken, Brorfelde m.v. 
Er der steder, hvor der måtte blive behov for at binde allerede eksisterende stier sammen med nye 
strækninger, sker der det kun, hvis de pågældende lodsejere vil være med. 
 
 Gert Leif Gylvig. Der er en del uautoriseret MTB- kørsel i Sandflugtsplantagen. De kører steder hvor 
det ikke er særlig hensigtsmæssigt, hverken i forhold til andre gæster i skoven eller til slitagen inde i 
skoven.  
JPS. Vi er opmærksomme på det, og bl.a. derfor har vi i samarbejde med MTB-rytterne etableret en 
rute i Jyderup skov, og som tidligere nævnt forventer vi også at der bliver lavet et rigtig godt MTB-spor 
i Kårup skov.  
 
Kjeld Jensen. Er der et formaliseret samarbejde mellem Geoparken og Naturstyrelsen omkring 
formidling af geoparken. 
JPS. Der er ikke et formaliseret samarbejde, men har vi været i tæt dialog med kommunen omkring 
udpegning og skiltning af sites på Naturstyrelsens arealer. 
 
Lasse Braae. Udpegning af nye områder til urørt skov. Hvilke tanker har man gjort sig i.f.m. 
udpegningen af disse områder. Man bør sikre at udpegningsgrundlaget er gennemtænkt og ikke alene 
beror på gode forslag fra mange forskellige grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 


