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Deltagere: 

Steen Bakhøj, FNSR 

Jørn Hartvig, Friluftsrådet 

Nora Tams, Danmarks Naturfredningsforening 

Lasse Braae, Dansk Ornitlogiks Forening 

Morten Holme, Holbæk kommune 

Rasmus Eriksen, Familielandbruget 

Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland 

Hans Jessen, skovfoged, Vestsjælland 

Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland  

 

Afbud fra: 

Ole Hansen, Danmarks Jægerforbund 

Hans Munk, Kalundborg kommune 

Johnny Kristensen, Odsherred kommune 

Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 20/6 2017. 

Godkendt 
 

Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 

Ingen 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Udpegning af urørt skov og biodiversitetsskov 

Der er som et led i Regeringens naturpakke foreslået udpegning i statens skove af 10.000 ha. urørt skov 

og 3.000 ha. biodiversitets skov. Vi er i et løvskovsområde, så de arealer der er udpeget er primært 

løvskov, der kan dog være mindre nåletræsarealer, men disse områder er så små at de indgår i 

løvtræsarealet. Her på enheden er der udpeget 3 områder både med urørt skov og biodiversitets skov: 

Bidstrup skovene ca. 700 ha, Boserup skov ca. 280 ha. og Myrdeskov ca. 60. Der er således ikke 

udpeget noget skov i dette brugerråds område. 

Den videre proces i forløbet med udpegning er at forslaget er sendt i høring frem til 30/3. Herefter vil 

de indkomne høringsforslag blive behandlet, og den endelige udpegning vil efterfølgende blive 

offentliggjort. For de endeligt udpegede områder skal der i løbet 2018 og 2019 udarbejdes 

forvaltningsplaner for disse områder. Disse forvaltningsplaner sendes også i høring. Inden planerne 

sendes i høring afholdes offentlige ture i de udpegede områder, hvor forvaltningsplanerne vil blive 

drøftet. 

Når forvaltningsplaner er færdige og vedtaget vil de indgå i enhedernes driftsplaner. 

 

 



Ad dagsordenens pkt. 4. Arbejdsprogram 2018 

Enhedens budget beskæres, omfanget kendes endnu ikke, der forventes at være afklaring herpå i løbet 

af foråret. 

 

Der er dog gang i en række projekter bl.a.: 

Bekæmpelse af invasive arter som Rosa Rogusa, Japansk pileurt, Glansbladet hæg, Bjørneklo og   

Canadisk Gyldenris. 

Bulbrogård: Nyt areal ved Fugledegård (ved Tissø) er erhvervet for at sikre de arkæologiske interesser 

der er i området. Området hegnes og vil blive afgræsset med får. 

Kårup skov: Revitalisering af Kårup skov er nu stort set færdigt og der vil formentligt være indvielse af 

projektet i løbet af forsommeren. 

Sidinge Fjord: Projektet er meget tæt på at være færdigt og afsluttes i løbet af foråret. 

Røsnæs: Udstillingen i fyret på Røsnæs moderniseres, der er nogle udfordringer med at få det hele på 

plads men vi arbejder på at det bliver færdigt til sæsonåbningen d. 29/3. 

Campingpladser: Sanddobberne og Høve camping er med på listen over de pladser der skal sælges. 

Loven er nu vedtaget, så nu kan de udstykkes og sælges, hvornår de sættes til salg vides dog endnu 

ikke.  

Livstræer: Udpegning af livstræer fortsætter, dog ikke i områder der udpeges som urørt skov eller 

biodiversitets skov. Der har endnu ikke været overvældende interesse for at melde livstræer ind, så vi 

vil i f. m. skovning selv udpege livstræer i de bevoksninger der skal skoves. 

Hesterastepladser: Vi har planer om at etablere mindre hestefolde ved nogle af vores lejrpladser. I 

første omgang er der planer om en mindre fold ved Sandskredet. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5. Tid og sted for næste møde. 

      

22. august 2018, kl. 15.00. 

Nærmere vedr. mødested udsendes sammen med dagsordenen. 

 

Der var ønske om at holde mødet i Hønsehals skov. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6. Evt.  

Jørn Hartvig. Der fældes en træer ind over stierne rundt omkring i Kongsøre skov, hvad er grunden til 

dette? 

JPS. Der er en del MTB-kørsel i skoven på stier, hvor de ikke må køre, og derfor er lagt en del træer 

ned de steder. Det burde ikke forhindre gående eller ryttere i færdes i skoven. Rytterne har jo, lovligt, 

mulighed for at ride i skovbunden og derved komme forbi træerne. 

 

Morten Holme. Er der mulighed for markering af nogle handicapvenlige stier/ruter i skovene? 

JPS. Vi har før haft sådanne markeringer, men omkostningerne ved vedligehold af disse stier er 

desværre så store at vi ikke har ressourcer til denne markering, vi tilstræber dog at vejene i skovene er 

gode, især til væsentlige besøgssteder, som f.eks. Ulkerup Landsby og Hovvig, så de er af en sådan 

kvalitet at de også kan bruges af handicappede. 

 

Jørn Hartvig. Der er flere steder, hvor der kunne være behov for at låger var lidt bredere, så ryttere kan 

komme igennem. 


