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Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 20/2 2018 kl. 15.00
Deltagere:
Morten Vincents, Roskilde kommune
Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Steen Asbirk, Dansk Ornitologisk forening
Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund
Inga Skjærris, Danmarks Idrætsforbund
Nicky Petersen, Ringsted kommune
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland
Hans Jessen, skovfoged, Vestsjælland
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland
Afbud fra:
Niels Bundgård, Landboforeningen
Tove Bintzer, Friluftsrådet
Lisbeth Løvendahl, Lejre kommune
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 15/6 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.
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.:
Hasselmus: Tiltag for at forbedre forholdene for hasselmusene i Bidstrup skovene, hvor der er bl.a. er
lavet korridorer for at give mulighed at plante hasselmusvenlige buske. Endvidere er der i samarbejde
med lokale DN-folk lavet og opsat ca. 100 kasser til hasselmusen. Projektet støttes af 15. juni Fonden
og Nationalparken.
Grøn pragttobist:I samarbejde med Zoologisk Have er der i Myrdeskov opsat kasser til pragtorbisten.
Udover i Myrdeskov er der også opsat kasser i nærliggende private skove.
Flagermus: Der er i en del store bøg skåret huller for at give flagermusene bedre yngle- og
overvintringsmuligheder.
Engperlemorsommerfugl: Nationalparken har fået udarbejdet en rapport over forekomsten af
Engperlemorsommerfuglen i Bidstrup skovene med forslag til tiltag for at sikre den allerede nu fine
bestand der er i området. Lejre Kommune søger DN´s sommerfugleprojekt, som er på 2 x 100.000 kr.
Bålhytte: I samarbejde med Red Barnet etableres en bålhytte på skovlegepladsen i nærheden af vores
store p-plads ved Avnstrupcentret. Det er aftalt at enheden etablerer en handicapvenlig sti fra p-pladsen
til bålhytten, og Red Barnet står for opførelsen af bålhytten.
Shelter og Multtoilet: I den gamle grusgrav ved Gl. Lejre opføres en shelter og et multtoilet. Projektet
betales af Nationalparken.
Ad dagsordenens pkt. 5. Tid og sted for næste møde.
21. august 2018, kl. 15.00.
Nærmere vedr. mødested udsendes sammen med dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. 6. Evt.
Lejre Kommune har fået en henvendelse vedr. uhensigtsmæssig MTB-kørsel på Skjoldungestien og
ønsker i den forbindelse at høre Brugerrådets medlemmer om de har fået tilsvarende henvendelser.
Ingen af de tilstedeværende havde hørt om problemer med MTB kørsel, men enighed om at MTBkørsel i skovene er et markant indslag. De lokale MTB-klubber gør et stort arbejde for at sikre at alle
får en god oplevelse når man færdes i skovene.
Bedre skiltning med hvor man må køre kunne måske hjælpe, hvis det er et reelt problem.
Morten Vincents: Roskilde Kommune har startet et projekt op med markfirben, både med en
registrering af hvor de er samt forbedring af forholdene for dem. Lynghøjsøerne kunne være et oplagt
sted. Der er en rimelig bestand i området, og netop gamle råstofgrave er oplagte steder for
markfirbenet, så med den rette pleje i området kunne det blive et rigtig godt sted for markfirbenet.
Bjørn Petersen: Har et beløb på 15.000 kr. til pleje af et naturareal i skoven. Der er forslag om at pleje
stævningsskoven i Boserup Skov.
Hans Jessen aftaler nærmere med Bjørn om hvad der skal ske.

