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Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen Midtsjælland d. 14/3 2019 kl. 15.00 

 

Deltagere: 

Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund 

Nicky Petersen, Ringsted kommune  

Morten Vincents, Roskilde kommune  

Lærke Falstaff, Lejre kommune 

Inga Skjærris, Danmarks Idrætsforbund 

Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening 

Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Midtsjælland 

Hans Jessen, skovfoged, Naturstyrelsen Midtsjælland 

Berit Land Nielsen, forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Midtsjælland 

Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Midtsjælland  

 

Afbud fra: 

Niels Bundgård, Landboforeningen 

Steen Asbirk, Dansk Ornitologisk forening 

Thomas Larsen Schmidt, Danmarks Cykle Union 

Friluftsrådet 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 21/8 2018. 

Godkendt 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser 

I.f.m. med omstrukturering hvor Naturstyrelsen Østsjælland blev nedlagt og en del af deres arealer 

overført til os, Naturstyrelsen Midtsjælland, er det aftalt med Egon Petersen, som er 

kommunerepræsentant for de kommuner vi nu får arealer i, at det vil være naturligt at han fremover 

deltager i dette brugerråd.  

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Forvaltningsplaner for urørt skov og biodiversitets skov. 

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.  

Berit og Hans gennemgik tankerne og mulighederne for de tre områder, samt de foreløbige planer for 

de 3 områder. Disse forvaltningsplaner sendes i høring i løbet af 2019. Når forvaltningsplanerne er 

færdige og vedtaget vil de indgå i enhedernes driftsplaner. 

 

Enighed i brugerrådet om at det er meget vigtigt i denne proces at informere om hvad der sker i de 

forskellige skove, der enten skal være biodiversitets skove eller urørte skove. 



Derfor er der også afholdt ture i de pågældende skove, hvor forvaltningsplanerne blev drøftet. 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Evt. 

Intet 

 

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

Besigtigelse af skovrejsningsområderne ved Greve 

 

Nærmere vedr. mødested udsendes sammen med dagsordenen. 
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