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Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 18/6 2015.
Ingen bemærkninger til det udsendte referat.
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser, herunder organisationsændringer i Naturstyrelsen.
Regeringens planer for udflytning af statslige arbejdspladser medfører, at den nuværende Naturstyrelse
deles op i 2. Den ene af de 2 nye styrelser, Styrelsen for vand og naturforvaltning, SVANA forbliver i
København, mens den anden styrelse, som også fremover hedder Naturstyrelsen, flyttes til Randbøl,
hvor den lokale enhed Trekantområdet har hovedkontor. Det forventes at der flyttes ca. 65
medarbejdere til Randbøl.
Fordelingen af arbejdsopgaver mellem de 2 nye styrelser fremgår af hjemmesiden
www.naturstyrelsen.dk
Den nye styrelse SVANA vil primært have hovedsæde i København, dog vil den have enkelte enheder
ude i landet, hvor primært naturovervågerne vil være tilknyttet.
Den organisatoriske virkning vil være pr. 1/7 2016 og den økonomiske adskillelse pr. 31.2 2016.
Enhedens driftsplan forventes underskrevet i den nærmeste fremtid, og når det er sket, udsendes den
godkendte driftsplan til brugerrådet. Grunden til at det er trukket ud med at få driftsplanen godkendt,
skyldes at beregningerne for hugsten af træ først for nylig er afsluttet.
Nogle af de tiltag der er foreslået i driftsplanen er iværksat. For at øge biodiversiteten på vores arealer
er der flere steder etableret skovgræsning. Bl.a. er der lavet en renafdrift i ahorn i Myrdeskov, ind mod

Fredskoven for at få ”frilagt” den meget kalkholdige overflade. Det er forholdsvis sjældent at kalken
ligger så højt i jorden, og vi forventer at flere af de meget specielle planter, som netop vokser steder
hvor kalken er helt oppe i overfladen, vil kunne vokse frem her, når beplantning er fjernet, og der
kommer græsning på arealet.
Natura 2000 planerne kommer formentligt i høring i løbet af foråret 2016. Naturstyrelsen udarbejder,
som ved de forrige Natura 2000 planer, selv plejeplanerne for egne arealer.
Den nye naturpakke kommer formentligt inden sommerferie 2016, og her må det formodes, at der er
taget stilling til hvor,og hvor meget urørt skov der skal udlægges.
Projektet i den tidligere regerings arbejde med NaturplanDanmark omkring udpegning af
naturinteressant skov fortsætter i den nuværende regerings Naturpakke. Der ansættes et antal
medarbejdere som får til opgave at lave denne registrering først i statens skove og efterfølgende i de
private skove. Registreringen af statens skove skal være afsluttet med udgangen af 2016 og
efterfølgende undersøges de private skove.
Stormen i efteråret var lokalt flere steder temmelig hård ved skovene. Der var fladefald i nål og spredt
fald i løvtræbevoksningerne. Vurderingen er at der faldt ca. 3.500 kb. Træ på enheden. Nåletræet
oparbejdes i løbet af vinteren, mens løvtræet lades urørt og får lov at ligge tilbage til naturligt henfald.
Hovedparten af stormfaldet skete på den nordlige del af enhedens arealer. Det var meget begrænset
hvad der væltede i dette brugerråds område.
Nationalpark sekretariatet med 3 medarbejdere er nu på plads i lejede lokaler på Ledreborg slot. Det
primære arbejde for sekretariatet det næste stykke tid vil være at lave et udkast til en nationalparkplan.
Først når den er færdig, formentligt om 1½ år, kan arbejdet med noget konkret i selve nationalparken
begynde.
Nationalparkråd nedsættes i starten af 2016.
Ad dagsordenens pkt. 3. Svogerslev grusgrav
Det er nu politisk besluttet at overdrage Svogerslev grusgrav til Naturstyrelsen. Der er udarbejdet en
visionsplan til inspiration for det kommende arbejde med at udvikle området til brug for de mange
borgere der bor i området. Der skal bl.a. etableres stier, p-pladser, badesø m.v.
En brugergruppe vil blive tilknyttet projektet og inddraget i det fremtidige arbejde med at udvikle
området.
Der er også indgået aftale med Roskilde kommune om at starte et projekt med aktiveringsparate
borgere op i området. Der er indkøbt en skurvogn, som skal bruges som base for deltagerne, og der er
ligeledes ansat en arbejdsleder.
Det samlede areal er ca. 100 ha.
Det fremtidige navn for området vil være Lynghøjsøerne.
Ad dagsordenens pkt. 4. Publikumsprojekter i 2015.
Helvigstrup.
De gamle bygninger er fjernet og området er ryddet, så der i dag er et meget flot kig ud over engen ned
mod det nye vådområde.
Det store granstykke på kanten af søen vil blive skovet formentligt i løbet af 2016, og der vil

efterfølgende blive søgt etableret græsning i området.
Der er også planer om på sigt at lave en shelter og et bålsted på den gamle byggetomt.
Stævningsskov Boserup.
Roskilde Tekniske skole har stået for nedskæringen af træ og buske i en del af stævningsskoven. Det
afskårne materiale er samlet sammen og brugt til et risgærde rundt om stævningsskoven.
Morten Vincents. For at sikre stævningsskoven, er det nødvendigt arealet fremover også plejes, ellers
gror det bare til igen.
Manne Suadicani. Der findes et europæisk netværk omkring stævningsskove. Måske kunne man finde
inspiration her til den fremtidige pleje af området. Stævningsskove er vigtige både set i forhold til natur
og men også kultur.
Bjørne Petersen. DN. Vil gerne indgå i et samarbejde omkring pleje og formidling af stævningsskoven.
Ad dagsordenens pkt. 5. Partnerskaber.
a)Vrangeskov
En lokal borgergruppe har i samarbejde med Ringsted kommune, og efter aftale med Naturstyrelsen
etableret en lang række faciliteter som skal understøtte borgernes brug af skoven. Der er bl.a. opført en
bålhytte ved siden af shelterne, et legeområde for børn, desuden er stien langs søen renoveret.
Financeringen er primært sket via landdistriktsmidler. Vi har som en del af aftalen etableret en ny pplads primært til brugerne af shelterne og bålhytten. Derudover er der også lavet et MTB- spor i den del
af skoven, der er nord for Haraldstedvej.
b) Skovrejsning Slagelse, Nordskoven
Der er erhvervet ca. 30 ha. indtil nu, og størsteparten er tilplantet, små søer er etableret, drænledninger
ændret til åbne grøfter, der er ligeledes etableret p-pladser og stier.
Et mindre areal 4 ha, ved Rosenkildeparken forventes erhvervet og tilplantet i 2016 – 17.
Skiltningen, opsætning af borde/bænke, m.v. er sket i samarbejde med Selandia, landbrugs- og gartner
skolen.
Der er også etableret en indhegnet hundeskov, i den ene af skovparcellerne
Hele projektet med skovrejsningen nord for Slagelse sker i tæt samarbejde med Slagelse kommune.
c) Avnsø.
Vi har fået en henvendelse fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub om mulighederne for fiskeri i søen.
Fiskeriet har ikke tidligere været tilladt, men efter magelægget, er det nu muligt at åbne for lystfiskeri i
en del søen. Der vil blive åbnet for frit fiskeri i en del af søen. For at undgå konflikter med de mange
der bader i søen, vil et område ud for badebroen være friholdt for fiskeri i sommerhalvåret.
Fiskeklubben har leveret forskelligt materiale som billeder af de forskellige fisk der er i søen, til de
informationsskilte der vil blive opsat. Fiskeriet vil være åbent for alle med gyldigt fisketegn, der
krævers ikke medlemskab af en forening for at fiske i søen.
d) Mud’n’race (en lokal gruppe af MTB-ryttere)
Lejre kommune har bevilget midler til MTB-rytterne til materiale til udbedring af MTB-sporet i
Bidstrup skovene, samt til etablering af en mindre træningsbane til teknikøvelse.
e) Høsletslauget Bidstrup
Høsletslauget har igen i år slået flere af de gamle skovenge på Bidstrup, og man begynder nu at kunne
se effekten af flere års slåning ved, at der efterhånden er en meget stor variation i floraen.
Der er flere enge der med fordel også kunne slås med le, men det er meget ressourcekrævende ikke
alene at slå engene men også at få bragt det afslåede materiale bort fra arealet, uden at engene bliver
kørt op af tunge maskiner. Der arbejdes på flere forskellige måder at få kørt det afslåede materiale bort

fra engene.
Ad dagsordenens pkt. 6. Årsplan 2016.
Budgettet for 2016 er endnu ikke meldt ud, men forventningerne er at vi ikke får flere midler i 2016.
Derfor må det forventes at vores ressourcer overvejende vil blive brugt til at sikre og vedligeholde det
vi allerede har, både på publikumsområdet og i naturplejen.
Der er p.t. ikke planer om større naturgenopretningsplaner i 2016.
Flere af de tiltag til forbedring af forholdene for hasselmusen, som er nævnt i forvaltningsplanen for
hasselmusen forventes påbegyndt i 2016.
Hvis der på et tidspunkt i løbet af året bliver midler til rådighed, står opsætning af multtoiletter bl.a. i
Vrangeskov og på lejerpladserne på Bidstrup, højt på listen. Derudover er der også behov for
opgradering af skiltene i Bidstrup og Boserup skovene.
Ad dagsordenens pkt. 7. Udpegning af Livstræer
Som der er orienteret om på tidligere brugerrådsmøder skal der i Naturstyrelsens skove udpeges et antal
livstræer. I dette Brugerråds område, er det umiddelbart planen at de skal udpeges her i Bidstrup
skovene i første omgang.
Vi havde håbet på at vi kunne være startet op i løbet af efteråret, men den APP, der skal understøtte
udpegningen af livstræerne, er først nu så gennemprøvet at den kan anvendes. Vi forventer at starte op i
løbet af foråret.
Vi vil starte op med at arrangement i Bidstrup skovene. Vi vil, når datoerne for turene er fastlagt, sende
invitation ud til Brugerrådet samt annoncere det i lokale aviser og på vores hjemmeside. Vi håber at I
vil formidle dette videre til jeres bagland, så vi i fælleskab kan løfte denne store og vigtige opgave.
Hvordan mærkningen af de udpegede træer skal foregå er endnu ikke afklaret, der arbejdes på
forskellige mærker/metoder.
Der var fortsat enighed blandt brugerrådsdeltagerne om at træerne bør markeres ude i skoven, så man
som almindelig borger kan finde og følge sit livstræ ude i skoven. Der var også enighed om at denne
markering ikke måtte ske med f.eks. store markante hvide mærker, men noget rimeligt diskret, men
stadig så det er til at finde.
Yderligere information om livstræer og nogle af de arrangementer der er planlagt/afholdt kan findes via
dette link: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
Ad dagsordenens pkt. 8. Tid og sted for næste møde.
Torsdag d. 16. juni 2016. kl. 15.00
Nærmere om mødested udsendes sammen med dagsordenen.
Forslag om evt. at mødes i Vrangeskov.
Ad dagsordenens pkt. 9. Evt.
Karsten Villumsen. Det lader til at kronvildt er ved at få etableret en god bestand her i området, der er
set op til 25-30 stykker. Derudover er der efterhånden også en pæn bestand af dåvildt her i
Bidstrupkomplekset.

I Boserup skov er der også en fin bestand af dåvildt.

.

