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j.nr. SNS-217-00002 
 

Brugerrådsmøde SØ tirsdag d. 16.6.2009 
 

Deltagere: Tove Binzer, Danmarks Naturfredningsforening 
 Inga Skærris, Danmarks Idrætsforening                     
                     Arne Jørgensen, Odsherred Skovdistrikt 
                  Palle Graubæk, Odsherred Skovdistrikt, referent 
    
 

 
Afbud fra:      Lars Smidth, Landboforeningerne 
 
Fraværende:   Bo Jensen, Ringsted kommune  
  Aksel Leck Larsen, Friluftsrådet 
 
Mødet indledtes med en tur i Boserup skov. 
Her blev bl.a. bygningerne til den kommende naturskole besigtiget. Planerne om Naturskole i 
Boserupgårds bygninger er stadig aktuelle, begge bygninger er nu ledige. Roskilde kommune er fortsat 
interesseret i, under en eller anden form, at være med til at etablere en naturskole i Boserup skov.  
For at bygningerne ikke skal stå tomme og forfalde, har vi indrettet et madpakke/naturrum i den ene del 
af sidebygningen til Boserupgård.  Selve Boserupgård trænger til en gennemgribende renovering. Så 
snart der er afklaring på økonomien i oprettelsen af naturskolen, vil der blive taget fat på renoveringen.  
Når bygninger og området er færdig renoveret, vil det blive et særdeles godt og spændende sted at drive 
en naturskole fra. 
En ny mulig adgangsvej til naturskolen blev drøftet, idet den nuværende vej ind til bygningerne går 
igennem skoven, og det er uhensigtsmæssigt i.f.t. bl.a. de besøgende der i skoven. Enighed om at det 
kunne være en god ide at etablere en ny vej, som alene går ind til naturskolen. Dette er muligt uden at 
det vil medføre voldsomme indgreb i skoven. 
 
Der er via Arbejdsmarkedets Feriefond bevilget penge til bl.a. nyt vådområde i skoven, genoptagelse af 
stævningsdrift i en gammel bevoksning. Området som påtænkes vådgjort ligger umiddelbart nord for 
Naturskolebygninger. Dette område vil, udover at det vil berige oplevelsen i skoven for den 
almindelige besøgende, også være et oplagt sted at anvende i.f.m. formidlingen fra naturskolen.  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde afd. er inviteret til et møde for at drøfte de forskellige 
tiltag der er planer om her i Boserup skov. 
 
Efter besigtigelsen i Boserup skov fortsatte mødet i det nyindrettede naturrum i den kommende 
naturskole i Boserup skov 
 
Der var blandt de fremmødte enighed om, at det er meget ærgerligt, at der ikke kommer flere til 
møderne. Ligeledes enighed om, at et egentligt referat ikke var nødvendigt, blot der kom en 
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opsummering af mødet. 
Foranlediget af at der nu til 2 møder i træk ikke har været særlig stor deltagelse, blev det drøftet, om 
man skulle nedlægge brugerrådet og i stedet sammenlægge det med det med Bruger NV, således at der 
fremover på hele enheden kun ville være et brugerråd. 
Hvis brugerrådene sammenlægges, så bør man nok, for at sikre at informationerne kommer ud til de 
forskellige foreningerne, der er repræsenteret i brugerrådene, tilbyde 2 pladser pr. forening til at deltage 
i møderne.  
 
Derudover kunne det også være relevant, at der blev afholdt nogle fælles brugerrådsmøder med Skov- 
og Naturstyrelsen, Østsjælland, idet der i forhold til de enkelte enheders arealer er 
kommunesammenfald f.eks. i Roskilde kommune. Sådanne møder ville desuden kunne medføre en god 
og konstruktiv udveksling af ideer. 
 
Udover drøftelserne om evt. sammenlægning af brugerrådene, nævnte Tove Binzer, at der på Lejre 
arealerne mangler en forbedring af stien vest for vejen til Mysselhøj, stien går bl.a. forbi Herthadalen. 
Tove Binzer foreslog desuden, at der blev etableret små broer langs Isefjorden til de mange kano-og 
kajaksejlere, der efterhånden benytter i Isefjorden. 
  
 
 
Tid og sted for dette års decembermøde. 
Decembermødet er tidligere aftalt til onsdag d. 2/12-09 kl. 14.00 Mødested skovkontoret, Skovvej 23, 
enighed om at fastholde dette møde, og her drøfte den fremtidige struktur for brugerrådene. 
 


