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Mødet indledtes med en tur i Rørmosen for at se det nye græsningsområde, samt besigtigelse af
bevoksningen langs Kattinge sø på baggrund af et ønske om bedre udsigt over Kattinge sø jf. pkt. 6
Resten af mødet blev afholdt i det gamle slusehus ved Kattinge Værk.
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 15/12 2016.
Godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser.
Fjordstien gennem Boserup Skov. Cykelstien i østsiden af skoven er flere steder meget stejl og
vanskelig at bruge. Det er derfor aftalt med Roskilde Kommune at stien omlægges så den bliver mere
brugbar for de mange cykelturister der er i området. Kommunen er indstillet på at betale
omkostningerne i.f.m. omlægningen.
Lynghøjsøerne ved Roskilde. Området bliver allerede nu benyttet af rigtig mange mennesker. Der er
etableret en lang række faciliteter som hundeskov, beachvolleybane, bål- og grillpladser, shelter og
bålhytte, der er også frit fiskeri i søen. Det går stort set godt i området, når man ser på hvor mange
mennesker der benytter området, der er dog lidt mange løse hunde. Vi håber at det nye store areal, der
er hegnet til hundene vil hjælpe lidt på problemet. Derudover vil vi i en periode være lidt mere synlige i
området og påtale løse hunde.
Ad dagsordenens pkt. 3. Status for biodiversitetsskov
Forskernes forslag til de overordnede kriterier, der skal ligge til grund for den kommende udpegning af
biodiversitetsskov i statens skove, forventes i løbet af sommeren/efteråret. Kriterierne sammenholdes
med de netop afsluttede skovundersøgelser.

De lokale enheder er på baggrund af deres lokale viden blevet bedt om at komme med forslag til hvilke
arealer der kan udlægges til biodiversitets skov. Vi har i dette brugerråds området peget på Boserup
Skov og Bidstrup skovene som væsentlige områder.
Enighed om at der skal arbejdes på at få større sammenhængende arealer
Forslagene til udpegningen sendes i offentlig høring i løbet af 2017, inden det bliver besluttet hvilke
arealer der skal udpeges.
Når de forskellige arealer er endeligt udpegede vil de blive indarbejdet i de enkelte enheders
driftsplaner, hvor det vil fremgå, hvad man vil på de udpegede arealer og ligeledes hvilke virkemidler,
der skal til, for at opnå de ønskede resultater.
Ad dagsordenens pkt. 4. Ønske om udvidelse af hundeskov i Benløse
Manne Suadicani, Ringsted Kommune, har fået en henvendelse fra en borger med et ønske om
udvidelse af hundeskoven i Benløse.
Både denne og de andre hundeskove, der er på enheden, er meget populære, folk kommer langsvejs fra
for at bruge dem. Enighed i brugerrådet om at det er et godt tilbud til hundefolket med disse
hundeskove.
Det blev aftalt at enheden svarer på borgerhenvendelsen, at vi vil se på det, og hvis der er midler til det
vil undersøge mulighederne for en udvidelse.
Ad dagsordenens pkt. 5. Livstræer
Livstræer. App’en til brug i .f.m. udpegning og registrering af livstræerne fungerer nu tilfredsstillende
og kan hentes via Naturstyrelsens hjemmeside.
Der er afholdt et arrangement i Boserup Skov, i .f.m. Skovens Dag, hvor der blev udpeget nogle enkelte
livstræer.
Tilslutningen til arrangementet var ikke imponerende, så vi må nok erkende at det i stor udstrækning
bliver enheden selv der i løbet af de kommende år kommer til at udpege livstræerne.
Ad dagsordenens pkt. 6. Græsning i Rørmosen.
Der har igennem årene flere gange været udtrykt ønske om at der skulle være græsning i dele af
Rørmosen ved Boserup skov. Vi har nu indhegnet en del af området og der er lavet en aftale med en
lokal dyreholder om græsning i området.
På turen rundt i området kunne man flere steder se at hestene efterhånden, selv om de kun har gået der i
forholdsvis kort tid, har græsset i flere områder, og de har lavet stier rundt i området.
Det er for tidligt at konkludere noget på græsningen endnu med antal dyr, periode o.s.v. men enighed i
brugerrådet om at det bliver spændende at følge udviklingen i området.
I f.m. med turen rundt i Rørmosen måtte vi konstatere at afmærkningen af Skjoldungestien ikke var
optimal, stien var flere steder svær at finde, og det blev derfor foreslået, at Naturstyrelsen skulle drøfte
med Roskilde Kommune, som står for afmærkning af stien genne Rørmosen, om man på nogle
strategiske steder skulle sætte nogle af Naturstyrelsens røde rutepæle som er til at se, således at
stiforløbet blev lidt tydeligere.
På vejen til Slusehuset blev nationalparkplanens forslag til at ”Sikre bedre udsyn over Store Kattinge
Sø ved at fælde udvalgte træer og buske på den nordlige bred,” drøftet.

Forslaget er fremsat af Naturstyrelsen på baggrund af henvendelse fra Kattinge Værk.
Svampeforeningens Fredningsudvalg har på baggrund af en borgerhenvendelse overfor
Nationalparkens sekretariat udtrykt bekymring for projektet, fordi der er konstateret forekomst af den
sjældne Aske-Bæltekugle Daldinia concentrica i skovstykket, der også rummer flere botaniske
sjældenheder - og potentielt en række andre sjældne svampe (både på muldbunden og på de store
mængder dødt ved).
Naturstyrelsen oplyste, at man ikke forestiller sig fældning af store træer, men alene gruppevis rydning
af træ- og buskopvækst for at give flere små udsigter over søen. Et flertal i brugerrådet fandt det
unødvendigt at skabe sådanne udsigter, som vil gro til i løbet af ganske kort tid, og at man bare kan
bevæge sig 100 m længere ad vejen for at få helt uforstyrret udsigt over søen.
Naturstyrelsen har på baggrund af drøftelsen efterfølgende revurderet projektet, som opgives.
Ad dagsordenens pkt. 7. Tid og sted for næste møde.
Torsdag d. 14. december 2017. kl. 15.00
Nærmere vedr. mødested udsendes sammen med dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. 8. Evt.
Bjørn Petersen. DN Roskilde afholder d. 3/9 i samarbejde med Naturstyrelsen et arrangement i
Lynghøjsøerne for i fælleskab at fjerne nogle af de mange havtorn der er i området, men også for at
fortælle og vise hvad den fine orange frugt på havtornen egentligt kan bruges til.
JPS. Nationalparken har et ønske om etablering af yderligere en shelter og et multtoilet i Boserup skov.
Vi har sammen med Nationalparken fundet en velegnet placering i den nordvestlige del af skoven helt
ud mod vandet. Nationalparken betaler for shelter og multtoilet samt opsætningen.
Steen Asbirk
På livsstilsmessen på Ledreborg var der en udstilling af billeder, som private havde taget rundt omkring
i den nye nationalpark. Billederne var forstørret op, og der var rigtig mange gode motiver. Billederne
fås også i mindre format, og måske var det en ide at låne dem til en mindre udstilling f.eks. her i
slusehuset i f.m. ekskursioner og lignende.

