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Referat af møde i Brugerråd NV, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland d. 15/12 2010 kl. 15.00
Deltagere:
Annelis Stamm, Odsherred kommune
Jon Feilberg, Danmarks Naturfredningsforening
Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund
Gert Leif Gylvig, Sammenslutningen af sommerhusejere i Odsherred
Christian Hærslev, Friluftsrådet
Lasse Braae, Dansk Ornitologisk Forening
Martin Hansen, Familielandbruget
Jens Peter Simonsen, skovrider, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland
Carsten Poulsen, skovfoged, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland.
Palle Graubæk, referent, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland
Fraværende:
Lis Dannenberg, Kalundborg kommune
Ole Hansen, Danmarks Jægerforbund
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 24/6 2010
Det udsendte referat godkendt uden bemærkninger
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser
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, hver med en vicedirektør, som samtidigt er medlem af Naturstyrelsens direktion. Vi kommer
til at høre under Landsdel Øst, som vil være hjemmehørende i Roskilde, og dække Sjælland, LollandFalster og Bornholm.
Sammenlægningen vil ikke umiddelbart få betydning for vores 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
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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 høringsperiode.
Økonomi. Vi forventer at have de samme midler til rådighed i 2011, som vi har haft her i 2010.
Budgettet er stramt, men vi er i den gode situation, at vi ikke skal afskedige medarbejdere, for at få
budgettet til at hænge sammen. De begrænsede midler vil dog få den betydning, at der i den kommende
tid ikke vil være midler til f.eks. statslig skovrejsning eller naturgenopretningsprojekter.
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.
Annelis Stamm. Muligheden for overnatning i telte i de allerede udpegede skove er et godt tilbud til
mange friluftsmennesker, men udpegning af flere skove skal afvejes nøje i.f.t. beskyttelsesinteresser.
Lasse Braae. En risiko ved udpegning af flere skove langs kysterne til fri teltning kunne være, at visse
områder udvikler sig til at få campingpladslignende tilstande. Man bør måske overveje, om der altid
skal være plads til alt og alle i skovene. Inden man udlægger flere skove til fri teltning, bør man
afvente, at kommer en efterspørgsel på flere skove.
Christian Hærslev. Fri teltning skal ses i sammenhæng med planerne om nye stisystemer i Odsherred.
Man bør overveje, at vente med at udpege flere skove til der er en reel efterspørgsel herefter.
Enighed i brugerrådet om, at mulighederne for at slå sit telt op i udvalgte skove, som udgangspunkt er
et godt tilbud. Ingen af brugerrådets medlemmer har dog fra deres respektive baglande modtaget ønsker
om nye skove. Man bør overveje, at vente med at udpege flere skove end der allerede er udpeget, indtil
der opstår et behov for flere skove. Ved evt. udpegning af nye skove bør man tage hensyn til
beskyttelsesinteresserne i skovene
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. Giver 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 til at bruge skovene til hundetræning, og for både at imødekomme
disse ønsker og for at tage hensyn til øvrige brugere af skovene og faunen har vi her på enheden
følgende praksis i.f.m. ansøgninger om brug af skovene til hundetræning:
Politiet har tilladelse til at træne deres tjenestehunde i de fleste af enhedens skove, idet vi betragter det
som et samfundsanliggende, at de får de muligheder for træning, som de har behov for.
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 ikke a.h.t. faunaen trænes i
perioden medio april til medio juni.
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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.
Christian Hærslev. Landsforeningen Danmarks Civile Hundeforening (DcH) har på eget initiativ startet
en tilsvarende undersøgelse op. VI har dog valgt en mere positiv indgangsvinkel til undersøgelsen, idet
vi mener, at man bør tage udgangspunkt i de mange positive samarbejdsrelationer, der allerede er med
Skov- og Naturstyrelsen, frem for at fokusere på afslagene. Vi er meget opmærksomme på, at mange
mennesker er bange for store hunde, selvom de er veltrænede. Vi har derfor planer om et projekt, som
vi kalder den "den sikre hund i naturen", hvor formålet er, at man via uddannelse af både fører og hund
skal vise, at man har styr på sin hund, også selvom den ikke er i snor. Hunde som gennemgår et kursus
vil få et synligt dækken, som fortæller, at hunden er sikker i naturen.
Lasse Braae. Det må være et privat anliggende at finde arealer til hundetræning, og ikke nødvendigvis
et offentligt anliggende at kunne tilbyde arealer.
Christian Hærslev. DcH har oprettet et eftersøgningskorps, som kan bistå politiet i.f.m. eftersøgninger
af f.eks. forsvundne personer. For at sikre at hundene i dette korps er veltrænede er der, især på
Sjælland, behov for træningsområder. Det vi har behov for, er skove hvor der må trænes med løse
hunde
I brugerrådet var der overvejende opbakning til den praksis, som enheden anvender i.f.m. tilladelser til
hundetræning.
Ad dagsordenens pkt. 5. Udsigtspunkt på Højsandet, ved Rørvig.
Gert Leif Gylvig. Tidligere kunne man gå oppe på Højsandet, og mange steder nyde den fantastiske
udsigt. Træerne har nu efterhånden fået en størrelse, så det ikke længere er muligt at nye udsigten. For
at genskabe denne udsigt burde man rejse et udsigtstårn, således at man atter fik mulighed for at nyde
udsigten. Det kunne også blive et stort aktiv for områdets turisme.
Lasse Braae. Højsandet har mange steder noget meget spændende skov, så inden man begynder at lave
udsigtskiler eller andet, bør området gennemgåes meget nøje, for at sikre den spændende skov. Det bør
desuden ske i samarbejde med de grundejere, der ligger tættest på Højsandet, for at undgå at de
kommer til at føle sig overbegloet.
Christian Herslev. Jeg kender ikke området, så kunne det ikke være en god ide at mødes ude på stedet
på næste møde.
Enighed i brugerrådet om, at det var oplagt, at næste års sommermøde startede med en besigtigelse af
Højsandet.
Ad dagsordenens pkt. 6. Beskyttelseszoner i skovene.
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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.
Jon Feilberg. DN synes det er en god ide med zonering af skovene, og i denne sammenhæng vil det
være oplagt, at man som minimum sikrer store områder med urørt skov, samt at der er meget dødt ved i
de områder.
Lasse Braae. Det lyder som en rigtig spændende ide, og det vil være en oplagt opgave for lokale
ornitologer at bidrage med informationer om både rovfugle og andre skovfugle.
Annelis Stamm. God ide med en zonering af skovene, man skal dog huske, at informere om hvorfor
man laver en zonering. Kun ved oplysning og information kan man sikre sig opbakning fra brugerne af
skovene.
Peder Toft. Der vil være en risiko for, hvis man fortæller om alt det sjældne og sårbare, at alle vil rundt
i skovene for at finde det.
Christian Herslev. En god måde at understøtte zoneringen på er, at man primært vedligeholder de stier
og veje, som man gerne vil have at folk benytter.
Peder Toft. Dansk Cykelunion har udtrykt ønske om, at der etableres nogle mtb-ruter i nogle af
skovene i Odsherred. Ved at markere nogle ruter, af forskellige sværhedsgrad, vil man kunne flytte
mtb-rytterne fra de stier, hvor der er almindelig færdsel. Samtidig vil man også undgå, at der køres
udenfor veje og stier, og der derved sker et uheldigt slid på sårbare arealer.
Jens Peter Simonsen. Vi har allerede mtb-spor i skovene ved Hvalsø og i Klosterskov, ved Kalundborg,
men vil gerne være med til at se på, om der kunne etableres nogle afmærkede ruter i nogle af skovene
her i Odsherred.
Ad dagsordenens pkt. 7. Planer for den fremtidige skovudvikling (SUT)
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.
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.
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Ad dagsordenens pkt. 8. Tid og sted for næste.
Mandag d. 6. juni 2011 kl. 15.00
Nærmere om mødested følger sammen med forslag til dagsorden
Ad dagsordenens pkt. 9. Evt.
I retningslinjer for Brugerrådene står blandt andet, at der skal afholdes et offentligt møde en gang om
året. Normalt plejer vi her på enheden at have den fordeling mellem de 2 brugerråd således, at Skovens
Dag, erstatter den offentlige tur i det brugerråds område, hvor skovens dag afholdes. Det er endnu ikke
besluttet, hvor Skovens Dag skal afholdes i 2011, og planlægningen af den offentlige tur afventer
derfor dette. Når det er besluttet, hvor Skovens Dag 2011 skal afholdes, vil der blive informeret herom.
Det brugerråd som ikke er omfattet af Skovens Dag, vil så få mulighed for på sommermødet, at drøfte
hvor og hvornår den offentlige tur skal afholdes, og hvad temaet for turen skal være.
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