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Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 16/6 2016 kl. 15.00
Deltagere:
Christina Lund Løjtnant, Lejre Kommune
Tove Bintzer, Friluftsrådet
Inga Skjærris, Danmarks Idrætsforbund
Morten Vincents, Roskilde Kommune
Per Frydenlund Nielsen, Dansk Ornitologisk Forening
Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland
Berit Land Nielsen, forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestsjælland
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland
Afbud fra:
Niels Bundgård, Landboforeningen
Manne Suadicani, Ringsted kommune
Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 8/12 2015.
Vi har fra Bjørn Petersen, DN modtaget følgende kommentar til det udsendte referat vedr. mærkning
af træerne i.f.m. udpegning af livstræer, hvor der i referatet stod:
"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."
så fik jeg måske ikke sagt det, da jeg i stedet sagde en vits om at samarbejde med nogle graffiti-malere
om det. Men faktisk er og var jeg IKKE enig i at "træerne bør markeres ude i skoven". Jeg synes
faktisk det er noget pjat at bruge ressourcer på, når man betænker hvor langt mere relevante tiltag, der
ikke er ressourcer til.
HVIS træerne absolut skal markeres i felten, er jeg naturligvis enig i, at det skal være så diskret som
muligt.
Bemærkningen blev taget til efterretning og referatet herefter godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser,
Livstræer. App’en til brug i f.m. udpegning og registrering af livstræerne forventes at være klar i løbet
af efteråret. Når den er klar vil der blive afholdt et par offentlige ture hvor temaet vil være udpegning
af livstræer. Når datoerne er fastsat vil brugerrådet blive orienteret.
Den gamle Naturstyrelsen er nu delt i 2 styrelser: Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand og
Naturforvaltning, i daglig tale kaldet SVANA. Den nye Naturstyrelsen får hovedkontor i Randbøl mens
SVANA forbliver i København.
For vores vedkommende betyder det at flere medarbejdere flytter til SVANA, da deres arbejdsopgaver
fremover skal varetages af SVANA. Det drejer sig bl.a. om naturovervågning, skovlov og tilskud til

skov.
Ad dagsordenens pkt. 3. Naturpakken
Det er endnu ikke afklaret hvor i statens skove der skal udlægges urørt skov, og hvor skov der har
biodiversitet som det primære formål skal være. Det forventes at områderne vil blive udpeget i løbet af
2017.
Der er i år i f.m. med Naturpakken afsat 20 mil. kr., til naturgenopretning, publikumstiltag og
konvertering af nåleskov til løvskov.
Ad dagsordenens pkt. 4. Proces for Natura 2000-plejeplaner på Naturstyrelsens arealer.
2. generation af Natura 2000 plejeplaner for de lysåbne habitatnaturarealer er nu under udarbejdelse.
Naturstyrelsen udarbejder plejeplaner for egne arealer. Planerne sendes i 8 ugers offentlig høring
medio oktober 2016.
Enhedens forslag til plejeplaner sendes direkte til brugerrådet.
Der er her på enheden i alt 8 Natura 2000-områder, som der udarbejdes planer for. I dette brugerråds
område drejer det sig om:
136 Roskilde Fjord mv.
146 Hejede Overdrev mv.
Berit Land Nielsen er tovholder på vores plejeplaner.
Ad dagsordenens pkt. 5. PUB-projekter 2016.
Vi har fået bevilling til opsætning af muldtoilet i Vrangeskov, Rævemosen (Bidstrup) og ved shelteren i
Ravnsholte Skov.
Vi har også søgt om midler fra Naturpakken til shelter, bålhytte og muldtoilet. Det er planen at shelter
m.v. skal placeres i Helvigstrup hvor det gamle hus lå. Der vil blive en meget flot udsigt over engen ned
mod det nye vådområde, der blev lavet for et par år siden. Derudover har vi også søgt om midler,
ligeledes fra Naturpakken, til renovering af skiltene i Bidstrup og Boserup. De er efterhånden over 20
år gamle og der er sket ganske meget siden de blev sat op, så nye skilte i disse skove er efterhånden
ganske påkrævet.
Ad dagsordenens pkt. 6. Lynghøjsøerne (Svogerslev Grusgrav)
Vi har nu overtaget Svogerslev Grusgrav, som fremover vil hedde Lynghøjsøerne, fra Roskilde
Kommune. 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 er allerede etableret stier, p-pladser,
opsat borde og bænke, badesø med fint sand og bålpladser, i løbet af efteråret vil der blive etableret
hundeskov, opsat 2 sheltere og en del af arealet vil blive hegnet til kreaturgræsning.
En brugergruppe er tilknyttet projektet og inddraget i det fortsatte arbejde med at udvikle området.
Der er også indgået aftale med Roskilde Kommune om at starte et projekt med aktiveringsparate
borgere 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.
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.
Finansieringen 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 etableret et MTB- spor i

den del af skoven der er nord for Haraldstedvej.
Deltagerne på mødet så på en tur rundt i skoven bl.a. balancebanen der ligger lidt øst for bygningerne.
Turen fortsatte ad den nye handicapvenlige sti som er anlagt lidt ovenfor søskrænten og med nye
gangbroer over de væld der er i skoven. Turen sluttede ved den nye bålhytte der er placeret i nærheden
af shelterne.
Der var stor ros til projektet, især bålhytten var der enighed om ville blive et stort aktiv for området,
men også kvaliteten af den nye sti og broerne blev rost og ikke mindst at de var handicapvenlige.
Ad dagsordenens pkt. 7. Tid og sted for næste møde.
Torsdag d. 13. december 2016. kl. 15.00
Nærmere om mødested udsendes sammen med dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. 8. Evt.
JPS. Hundeskoven i Slagelse Nordskov, de nye skovrejsningsområde ved Slagelse, er blevet så stor en
succes at der er reelle problemer med støj i.f.t. naboerne. Det er derfor aftalt at hundeskoven
nedlægges og en ny etableres et andet sted i skovrejsningsområdet, hvor der er længere til naboer. Den
nye hundeskov vil være færdig hen over sommeren.
Tove Binzer. Skal Tjørnehus nedrives efter det er brændt.
JPS. Huset er så alvorligt skadet af branden, at det vil blive revet ned og fjernet i løbet af året.
Tove Binzer. Skovflåter er efterhånden så stort et problem at det afholder folk fra at gå i skoven. Så det
kunne overvejes at sætte skilte op ved indgangen til skovene, der fortæller hvordan man forholder sig
med sig til skovflåterne.
JSP. Vi har ikke planer om at skilte med det, og man har i dag god mulighed for at hente information
via nettet om hvordan man forholder sig til flåter, hvis man er bekymret over at gå i skoven.

.

