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Deltagere:
Morten Vincents, Roskilde kommune
Lisbeth Løvendahl, Lejre kommune
Steen Asbirk, Dansk Ornitologisk forening
Inga Skjærris, Danmarks Idrætsforbund
Erik Olsen, Danmarks Naturfredningsforening
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland
Hans Jessen, skovfoged, Vestsjælland
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland
Afbud fra:
Niels Bundgård, Landboforeningen
Bjørn Petersen,
Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund
Nicky Petersen, Ringsted kommune
Ad dagsordenens pkt. 1. Ny bålhytte.
Naturstyrelsen har i samarbejde med Red Barnet etableret en bålhytte og en ny handicapvenlig sti til
bålhytten, nærmere omkring projektet kan læses via dette link https://naturstyrelsen.dk/lokaleenheder/lokale-nyheder/2018/august/faciliteter-maalrettet-boern-med-handicap-indvies-paanaturstyrelsens-arealer/
Ad dagsordenens pkt. 2. Godkendelse af referat af 20/2 2018.
Godkendt,
Ad dagsordenens pkt. 3. Meddelelser.
Strukturændringer. pr. 1.1.2019 sker der er en række ændringerne i Naturstyrelsen, bl.a. nedlægges det
nuværende Naturstyrelsen Østsjælland og i den forbindelse vil en række af deres arealer blive
overflyttet til Naturstyrelsen Vestsjælland, og i samme forbindelse flyttes driften af Nordskoven, som
er et stort skovrejsningsprojekt ved Slagelse, til Naturstyrelsen Storstrøm.
Det er ligeledes besluttet at vi fremover pr. 1/1 2019, skal hedde Naturstyrelsen Midtsjælland.
Samlet overtager vi ca. 1000 ha. primært skovrejsningsområder, samt bl.a. Karlstrup Kalkgrav og
Ølsemagle Revle. I forbindelse med de nye arealer, vil 2 medarbejdere fra NST Østsjælland, en
skovfoged og en skovarbejder, blive overflyttet til os.
Brugerrådets sammensætning forbliver stort set uændret, dog vil en repræsentant fra de ”nye”
kommuner blive tilbudt en plads i brugerrådet.
Ad dagsordenens pkt. 4. 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. 670 ha, Boserup skov ca. 280 ha. og Myrdeskov ca. 60.
For de udpegede områder skal der i løbet 2018 og 2019 udarbejdes forvaltningsplaner. 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. 5. Forvaltningsplaner
Forvaltningsplaner for vores område skal udarbejdes i 2019. Der vil blive afholdt offentlige ture i de
skove som der skal udarbejdes planer for, brugerrådet får nærmere besked herom.
Ad dagsordenens pkt. 6. Drøftelse af aktuelle indsatser, herunder evt. forslag fra brugerrådets
medlemmer.
Hasselmus.
Der er opsat en del nye kasser til hasselmusen og det er planen at der i alt skal opsættes op til 130
hasselmusekasser, frivillige står for dette arbejde. Det er bl.a. med midler fra 15. juni Fonden og
Nationalparken at det har været muligt. Derudover har vi flere steder skåret bevoksningen ned og
efterladt det nedskårne materiale, således at der opstår nogle lysåbne korridorer i skoven, hvor bl.a.
buske får bedre mulighed for at komme igennem. Dette skulle gerne forbedre hasselmusens muligheder
for at sprede sig.
Hasselmusen er en del af NOVANA overvågningen. Der er lige gennemført en tælling og den næste
gennemføres om et par år, så her vil den indsats der er sket for hasselmusen forhåbentligt kunne
registreres med en øgning i antallet af observationer.
Ad dagsordenens pkt. 7. Tid og sted for næste møde.
Nærmere vedr. mødested udsendes sammen med dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. 8. Evt.

.

