j.nr. SNS-217-00002

Referat af møde i Brugerråd SØ, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland d. 9/12 2010
Deltagere:

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

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt med følgende ændringer:
Vedr. høsletslaug på Kildeengen ved skovfogedstedet var det Søren Grøntved Christiansen, som gerne
ville involveres, og ikke som det står i referatet Morten Vincents.
Ny Lejre kommune rettes til Lejre kommune.
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser.
Jens Peter Simonsen.
Ny styrelse. Pr. 1.1. 2011 skifter vi navn til Naturstyrelsen, Vestsjælland idet Skov og Naturstyrelsen og
By- og Landskabsstyrelsen sammenlægges til en styrelse, Naturstyrelsen. Der vil blive oprettet 3
landsdele, og vi kommer til at høre under landsdel Øst, som vil være hjemmehørende i Roskilde.
Sammenlægningen vil ikke umiddelbart få betydning for vores fysiske placering eller for antallet af
medarbejdere på enheden.
Grønne partnerskaber. Den tidligere aftale om grønne partnerskaber fortsætter foreløbig i 3 år, hvor
der er afsat 5 millioner kr. pr. år. Ordningen fortsætter stort set uændret. Tidligere var der dog kun en
ansøgningsrunde pr. år. Det er ændret, således at der fremover vil være 3 ansøgningsrunder pr. år,
næste ansøgningsfrist er 1/2 2011. Evt. forslag til grønne partnerskaber skal som tidligere fremsendes
til enheden, som efter et gennemsyn af de indkomne projekter og efter behandling i de kommunale
grønne råd, videresender dem til styrelsen til endelig afgørelse.
Til den netop afsluttede ansøgningsrunde modtog vi 4 ansøgninger. De to af ansøgningerne er der
bevilget midler til, de 2 andre, som også var gode projekter, men noget mangelfulde i oplysningerne,
blev der ikke bevilget midler til. De kan dog søge igen når ansøgningen er revideret og rettet til.
Natura 2000 planer. Planerne er nu sendt i høring frem til d. 30/4 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/plejeplaner sendes herefter i en 8 ugers høringperiode.
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Ad dagsordenens pkt. 3. Nye skove til fri teltning
For et par år siden blev det besluttet at frigive et antal skove til fri teltning. I SNS, Vestsjælland blev
Bognæs skov (på Tuse Næs), Vrangeskov(ved Ringsted) samt Klosterskov Nord (ved Kalundborg)
udlagt til fri teltning. Det overvejes, på baggrund af de erfaringer der hidtil har været med ordningen, at
denne skal bredes ud til at omfatte flere skove, og at de enkelte enheder skal udlægge flere skove til fri
teltning og gerne i større skovområder.
Søren Grøntved Christiansen. Det bør sikres, at der ikke udpeges skove, som enten huser nogle af de
store rovfugle, som havørn og rød glente, eller som kunne være potentielle yngleområder for disse
rovfugle. Blot en enkelt overnatning under disse fugles reder i yngletiden, kan få fuglene til at forlade
reden og opgive at yngle det år.
Tove Bintzer. En liste over de skove, hvor der ikke bør ske forstyrrelser kunne være et godt
udgangspunkt for udpegning af nye områder.
Inge Skjærris. Er der et reelt behov her og nu for at udlægge flere skove til fri teltning. Er det ikke
muligt, hvis der måtte opstå et behov eller ønske om nye skove, på senere tidspunkt at udpege nogle
flere skove til fri teltning.?
Der var blandt brugerrådets medlemmer enighed om, at der måske var mere behov for at etablere nogle
flere primitive lejrpladser i nogle af de områder, hvor der erfaringsmæssigt er efterspørgsel på
overnatningspladser. Evt. nye pladser bør indeholde et multtoilet, en bålplads samt hvis muligt placeres
i nærheden af en vandpost.
Ad dagsordenens pkt. 4. Hundetræning i statens skove.
Dansk Kennelklub og Danmarks Jægerforbund opfordrer i samarbejde med Friluftsrådet hundeejere til
at melde ind, hvorledes ansøgninger om brug af statens skove behandles. Gives der tilsagn eller afslag?
Resultatet af denne undersøgelse er endnu ikke kommet, og det vides derfor ikke om der kommer
generelle regler for hundetræning i statens skove.
Der er i stigende omfang ønsker om at bruge skovene til hundetræning, og for både at imødekomme
disse ønsker og for at tage hensyn til øvrige brugere af skovene og faunaen har vi her på enheden
følgende praksis i.f.m. ansøgninger om brug af skovene til hundetræning:
Politiet har som udgangspunkt tilladelse til at træne deres tjenestehunde i de fleste af skovene.
Øvrige ansøgere får, efter en konkret vurdering i hvert tilfælde, som udgangspunkt, tilladelse til
træning i udvalgte skove eller dele af skove, men kun så længe hundene er i snor. Det gælder f.eks.
sportræning. Tilladelserne gives normalt for et kalenderår, dog må der, a.h.t. faunaen, ikke trænes i
perioden medio april til medio juni.
Der gives tilladelse til kørsel med slædehunde i 2 skove, Jyderup Skov i Odsherred og Bidstrup
skovene ved Hvalsø. For at undgå konflikter med øvrige brugere, er der efter aftale med
slædehundefolket lavet en rute i hver af skovene, som de skal benytte. Derudover er der fastlagt
bestemte ugedage og tidspunkter, hvor de må træne deres hunde på disse ruter.
Endeligt gives der i begrænset omfang tilladelse til afholdelse af konkurrencer, hvor hundene ikke er i
snor.
Normalt giver vi ikke tilladelse til hundetræning i vores hundeskove, idet de mange mennesker, som
lufter deres hunde her, føler utryghed, hvis der f.eks. er en gruppe på 10, der træner deres schæferhunde
i samme område.
Tove Binzer. En mulighed kunne være, at man på bestemte tidspunkter og dage gav lov til
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hundetræning i udvalgte hundeskove.
Inga Skjærris. Der bør måske ikke gives lov til hvad som helst, blot fordi det er et offentligt ejet areal.
Enighed i brugerrådet om at den praksis som enheden bruger i.f.m. tilladelser i stor udstrækning
tilgodeser de forskellige ønsker, der er til hundetræning, når der samtidigt skal tages hensyn til øvrige
brugere af skovene og faunaen.

Ad dagsordenens pkt. 5. Græsningsskov ved Boserup.
Bjørn Petersen. DN har tidligere forsøgt i samarbejde med skoven at få etableret græsning i Rørmosen
ved Boserup Skov. Der er også nogle naboarealer til Rørmosen, som tidligere har været afgræsset, men
som nu er ved at gro til, og der er en nabolandmand, som måske kunne være interesseret i at være med.
DN vil meget gerne, om der f.eks. kunne etableres et kogræsserlaug på disse arealer. Problemet er
desværre nok, at det er svært at finde en, der vil være primusmotor i projektet.
Jens Peter Simonsen. Enheden indgår gerne i et nærmere samarbejde omkring dette projekt. Vi har dog
ikke ressourcer til at være tovholder på projektet.
Morten Vincents. Kommunen vil også være interesseret i at indgå i et samarbejde omkring projektet,
både hvad angår hegn og inddragelse af nærliggende kommunale arealer.
Det videre forløb for dette projekt vil være, at DN-Roskilde udarbejder en mere detaljeret
projektbeskrivelse. Når en sådan foreligger medtages dette på et af de kommende brugerrådsmøder.
Ad dagsordenens pkt. 6. Beskyttelseszoner i skovene.
Der er gennem de senere år blevet et større pres/ønske om at bruge skovene til forskellige aktiviteter oløb, ridning, mtb cykling, geocatcing, motionsbaner m.v., og for at tilgodese de mange brugere og for
at tage hensyn til den stille skovvandrer og flora og fauna arbejdes der i øjeblikket på en zonering af
skovene.
Skovene er opdelt i A-skove, hvor der gives lov til mange forskellige aktiviteter, og B- skove hvor der
normalt ikke gives lov til organiserede aktiviteter.
Hvordan den nye zonering af skovene vil blive er endnu ikke afklaret, men skovene vil formentligt
blive inddelt i nogle zoner. Når der foreligger yderligere omkring zoneringen, vil det være oplagt at
drøfte dette på et brugerrådsmøde.
Søren Grøntved Christiansen. Det er vigtigt, at zonerne ikke bliver for små. Der skal være plads nok til
uforstyrretheden.
Ad dagsordenens pkt. 7. Planer for den fremtidige skovudvikling (SUT planer).
Tidligere tiders skovbrug var ofte baseret på meget intensiv drift at skovene, skovene var inddelt i
mange små afdelinger med hver sin træart i. Denne måde at drive skovene på er i disse år under
forandring, og allerede nu er der udarbejdet såkaldte skovudviklingsplaner for statens skove. Den
fremtidige planlægning vil tage udgangspunkt i hvilke træarter, der naturligt kan gro på de pågældende
arealer, d.v.s. at jordbund, vandforhold og lignende i større grad vil blive afgørende for, hvad der gror,
og opdelingen i små afdelinger vil med tiden helt forsvinde, idet grænserne, for hvilke træer der vokser
i de forskellige dele af skovene, i fremtiden ikke vil blive så skarpe som i dag. Det er en meget
langsigtet planlægning, der er tale om 200 -300 år, og man vil derfor ikke umiddelbart kunne gå ud i
skoven i dag, og erkende disse forandringer.
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Når enhedens forslag til skovudviklingstyper er godkendt af den centrale styrelse, vil de blive lagt ud
på hjemmesiden.
Enheden skal indenfor et år eller to i gang med nye driftsplaner for alle enhedens arealer, og her vil
både skovudviklingsplanerne og beskyttelseszonerne indgå som væsentlige elementer i den nye
driftsplan.
Ad dagsordenens pkt. 8. Tid og sted for næste møde
Næste møde afholdes torsdag d. 9/6 2011 kl. 15.00. Nærmere om mødested følger sammen med
forslag til dagsorden.
Ad dagsordenens pkt. 9. Evt.
Tove Binzer. DN er fortsat meget interesseret i at få startet et høsletslaug op på Kildeengen, og
opfordrede til, at der blev indkaldt til et opstartsmøde.
Hans Jessen. Vi har en medarbejder som gerne vil være med, vi har dog ikke ressourcer til at stå for
styringen og oprettelsen af et laug.
Søren Grøntved Christiansen. Jeg vil gerne involveres og helst allerede i planlægningsfasen.
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