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Referat af møde i Brugerråd NV, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 20/6 2017 kl. 15.00
Deltagere:
Kjeld Jensen, Odsherred Kommune
Lasse Braae, Dansk Ornitologisk Forening
Charlotte Riegels Hjort, Fritidshusejernes Sammenslutning Nykøbing-Rørvig
Brian Jensen, Friluftsrådet
Steen Axil, Danmarks Naturfredningsforening
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland
Berit Land Nielsen, Naturstyrelsen
Carsten Poulsen, Naturstyrelsen
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland
Fraværende:
Rasmus Eriksen, Familielandbruget
Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund
Bente Meehan, Holbæk Kommune
Ole Hansen, Danmarks Jægerforbund
Lis Dannenberg, Kalundborg Kommune

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 13/12 2016.
Ingen bemærkninger til det udsendte referat.
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser.
Diesbjerg ved Fårevejle. Arealet er i løbet vinteren/tidlige forår i samarbejde med Odsherred
Kommune blevet ryddet for bl.a. opvækst af slåen og gyvel. Efterfølgende er kreaturhegnet renoveret
og arealet vil fremover indgå i den græsning som Naturstyrelsen i forvejen har omkring Diesbjerg.
Området har allerede kvitteret for plejen og den reducerede græsning idet den sjældne sommerfugl
Fransk bredpande er observeret på arealet. Yderligere om dette spændende fund kan findes via dette
link: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/jun/vsj_sjaelden-sommerfugl/
Skovgræsning Kongsøre. Der er kommet kreaturer på det areal som vi besigtigede på sidste
brugerrådsmøde. Vandstanden er nu på det forventede niveau, og der er som planlagt kommet et større
vådt område/sø hvor der tidligere var en mose.
Nye bænke Korshage og Rørvig Sandflugtsplantage. Foreningen Rørvig By og Land har i samarbejde
med enheden opsat flere bænke til erstatning for de gamle bænke der stod rundt omkring i plantagen.
Så nu kan man atter sidde og nyde området og udsigterne.

Ad dagsordenens pkt. 3. 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 det andet brugerråds område, i Boserup skov, i .f.m. Skovens Dag, hvor
der blev udpeget nogle enkelte livstræer.
Der vil blive afholdt offentlig tur i dette brugerråds område i løbet af efteråret. Når tid og mødested er
på plads vil brugerrådet blive informeret.
Der er indkøbt små metalskilte til markering af de udpegede livstræer, og skiltning vil være den samme
på alle de udpegede træer på Naturstyrelsens arealer.
Ad dagsordenens pkt. 4. Status for udpegningen af 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 biodiversitetsskov. Vi har i dette brugerråds område bl.a. peget på Ulkerup
Skov, Korshage arealerne, Hovvig, Hønsehals og skovene på Røsnæs 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. 5. Naturpleje Korshage.
Planten Rosa Rogusa har gennem de sidste mange år efterhånden spredt sig til mange af vores arealer
langs kystern. Problemet med Rosa Rogusa er primært, at den stille og roligt dækker store områder,
hvilket medfører at den oprindelige flora forsvinder, og når denne flora forsvinder, går det også ud over
mange forskellige insekter, som er afhængige af en varieret flora. Enheden har gennem de sidste mange
år bekæmpet Rosa Rogusa, med slåning og græsning, men resultatet har ikke været tilfredsstillende
i.f.t. de ressourcer der er brugt. Roserne forsvinder ikke men bliver blot holdt nede, derfor er vi sidste
år begyndt at gå lidt mere hårdhændet til værks i forsøget på at bekæmpe dem mere effektivt.
Årets sommer møde var i år henlagt til Korshage for bl.a. at se på de forskellige metoder vi bruger til
bekæmpelse af Rosa Rogusa. Vi har valgt et antal velafgrænsede områder, som enten fræses eller
grubbes for at løfte rødderne op, så de tørrer ud. De foreløbige resultater tyder på, at vi med nogle få
men effektive behandlinger kan holde de behandlede områder fri for roser. Til næste år vil vi tage fat
på nogle nye områder, og give dem samme behandling.
Ad dagsordenens pkt. 6. Tid og sted for næste møde.
Torsdag d. 7. december 2017 kl. 15.00
Mødested. Fremgår af dagsordenen

Ad dagsordenens pkt. 7. Evt.
Lasse Braae Der er dukket en ø op på Nygård Sø, er der planer om at hæve søens vandstand, hvilket vil
være lidt uheldigt da øer altid giver mulighed for at fuglene kan få fred til at yngle.
JPS. Der er ingen planer om at hæve vandstanden i søen. Vandstanden styres af afløbet i den østlige
ende af søen og det er der ingen planer om at lave om på.
Brian Jensen. Hvor langt er Sidinge Fjord projektet.
JPS. Der mangler de endelige tilladelser efter vandløbsloven, materialet er sendt i høring. Stadig
forventning om at vi sidst på året kan gå i gang med selve det fysiske arbejde.

