
         

 

 

Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen Midtsjælland den 03-11-2021 kl. 15.00 

 

Deltagere: 

Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund 

Thomas Larsen Schmidt, Danmarks Cykle Union 

Egon Petersen, Grønt Råd Greve 

Morten Vincents, Roskilde Kommune  

Lars Bruun, Dansk Rideforbund 

Inga Skjærris, Danmarks Idrætsforbund 

Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening 

Elisabeth Stuhr, Friluftsrådet 

Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Midtsjælland 

Hans Jessen, skovfoged, Naturstyrelsen Midtsjælland 

Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Midtsjælland  

 

Afbud fra: 

Niels Bundgård, Landboforeningen 

Steen Asbirk, Dansk Ornitologisk Forening 

Nicky Petersen, Ringsted Kommune  

Ruth Bjerregaard, Lejre Kommune 

Karin Helene Larsen, Frederiksund Kommune 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Bidstrup som naturnationalpark. 

Loven om naturnationalparker blev vedtaget i Folketinger lige inden Folketingets sommerferie. 

Regeringen har med sine aftalepartier offentliggjort placeringen af 2 naturnationalparker i hhv. 

Gribskov og Fussingø, hvor forvaltningsplanerne for disse i øjeblikket er i offentlig høring. Det er 

hensigten at naturnationalparkerne kan åbne i 2022. Desuden er placeringen af yderligere 3 

naturnationalparker offentliggjort i hhv. Almindingen, Stråsø plantage og Tranum Klitplantage. Der er 

nu iværksat en lokal proces de tre steder med inddragelse af national forskergruppe, national 

interessentgruppe og en lokal følgegruppe, som skal bidrage til, at et konkret forslag til de 3 

naturnationalparker kan drøftes politisk og efterfølgende sendes i offentlig høring. Endelig har 

regeringen med sine aftalepartier aftalt at etablere yderligere 10 naturnationalparker. Der er aftalt en 

offentlig proces, hvor alle på Naturstyrelsens hjemmeside frem til 2. august kunne foreslå placering af 

naturnationalparker på Naturstyrelsens arealer. På baggrund af bl.a. disse forslag er der politisk udvalgt 

21 forslag til potentielle naturnationalparker, som skal drøftes lokalt, og hvori blandt de 10 sidste 



naturnationalparker må forventes at blive udpeget. Bidstrup Skovene er en af de 21.Naturstyrelsen har 

inviteret til en skovvandring den 9. november for alle interesserede, hvor Naturstyrelsen vil forklare og 

fremvise, hvad der ønskes opnået med naturnationalparker og drøfte de spørgsmål og bekymringer, 

som borgerne har hertil.  

  

Kriterierne for naturnationalparker er, at der er tale om store sammenhængende naturområder, hvor 

naturen får første prioritet, men med hensyntagen til friluftslivet og befolkningens adgang. Det er 

forventningen, at der i naturnationalparkerne udsættes store græssere af hensyn til biodiversiteten, som 

af hensyn til naboer, trafik m.v. må hegnes for at holde dyrene inde i naturnationalparken. 

 

Jens Peter opfordrede til, i lyset af den kommende skovvandring, hvor der bliver rig lejlighed til at 

diskutere naturnationalpark, at rådet prioriterer dagordenens øvrige punkter. 

 

Inga ønskede ført til referat, at Danmarks Idrætsforbund er imod en naturnationalpark i Bidstrup 

Skovene i den foreslåede udformning med den begrundelse, at det bliver vanskeligt at kunne 

gennemføre alle de friluftsaktiviteter, som DIF organisationer og ikke mindst spejderne har i skoven. 

Bidstrup Skovene bliver årligt benyttet og besøgt af mange fritidsbrugere, og ved en hegning for de 

store græssere vil mange af disse aktiviteter blive afskåret.  

 

Elisabeth ønskede ført til referat, at Friluftsrådet Roskilde på det kraftigste tager afstand fra NNP, da 

gevinsten (udover urørt skov) for biodiversiteten er lille, mens de store hegnede arealer er katastrofale 

for friluftslivet. Man mister, i det viste forslag, Avnstrup parkeringen, hvor ALLE EVENTS tager 

udgangspunkt, og det uhegnede areal giver på ingen måde kompensation, da den voldsomme 

forventede publikumstæthed, hurtigt vil skabe uovervindelige konflikter brugergrupperne imellem. 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Evaluering og kommende brugerråd, jf. mail af 10. september 2021 

Brugerrådene har eksisteret i 25 år og har været en stor succes ved at inddrage de mange brugere af 

Naturstyrelsens arealer i drøftelse og afvejning af principper og dilemmaer i den daglige forvaltning. 

Selv succes’er skal man med mellemrum evaluere og evt. modernisere. Naturstyrelsen har derfor 

besluttet forud for ny-konstitueringen af brugerrådene efter kommunalvalget at se på de fremtidige 

brugerråds sammensætning og funktioner. Naturstyrelsen har besluttet, at der fremover kun skal være 

et brugerråd for Naturstyrelsen Midtsjælland, og at kommunerne ikke længere indgår i brugerrådet, idet 

det daglige samspil mellem styrelsen og kommunerne allerede foregår i mange andre sammenhænge. 

 

Med det udgangspunkt havde rådet en god diskussion af en række emner i forhold til det nye 

brugerråds virke. Synspunkterne er sammenfattet nedenfor: 

 

Alle fandt det relevant at gøre status efter 25 år med henblik på at gøre brugerrådet endnu bedre. 

Der var ingen synspunkter på, at der fremover kun er 1 brugerråd på Midtsjælland.  

Der var beklagelse over, at kommunerne med deres faglige deltagelse ikke længere er repræsenteret. 

Der var en fælles opfattelse af, at brugerrådet fremover bliver mere overordnet og koordinerende i 

forhold til at involvere brugere mere direkte i f.eks. arbejdsgrupper inden for et afgrænset tema i tid 

og/eller geografi. 



Især MTB gav udtryk for, at brugerrådets deltagere i højere grad kunne være aktive i den rolle at række 

ud til brugerne og bistå Naturstyrelsen hermed. 

Der var enighed om, at regelmæssige skovvandringer kan være en god måde at aktivere et lokalområde, 

som kan sætte emner på dagsordenen til mere generelle drøftelser i brugerrådet. 

Der var enighed om, at repræsentationen i brugerrådet skal være afbalanceret i forholdet imellem 

benyttelse og beskyttelse. 

Der var kun få tilkendegivelser om, hvilke organisationer der bør være repræsenteret. DGI 

argumenterede for deres repræsentation med afsæt i, at DGI i dag – i modsætning til for 25 år siden – i 

vid udstrækning repræsenterer udendørs idræt. Morten Vincents pegede på andre naturfaglige 

organisationer som f. eks. Dansk Botanisk Forening og Entomologisk Forening. 

 

Der var enighed om, at det bliver vigtigt i det nye brugerråd at afsætte tid til at drøfte og fastlægge, 

hvordan rådet skal fungere og arbejde med hvilken forventning. Der var enighed om, at brugerrådet 

skal yde rådgivning til Naturstyrelsens forvaltning. 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Høring af forvaltningsplaner for Boserup og Myrde skove 

Det var forventet, at udkast til forvaltningsplaner for Boserup og Myrde skove ville være sendt i høring 

i oktober måned. Tidsplanen er forsinket, og nu forventes høringen påbegyndt i december måned. 

Bjørn have til mødet fremsendt et notat om de biodiversitetsmæssige problemer knyttet til træarten ær i 

Boserup Skov. Bjørn håber, at notatet vil indgå i Naturstyrelsens overvejelser om forvaltningen. 

Naturstyrelsen bad om, at notatet genfremsendes i høringsperioden. 

  

Ad dagsordenens pkt. 5. Udpegning af yderligere 30.000 ha. statsskov som urørt skov 

I slutningen af oktober meldte regeringen forslag ud til hvilke yderligere statsskove, der fremover skal 

være urørte. Forslaget til nye urørte skove forventes sendt i høring i den nærmeste fremtid. 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/oktober-2021/stoerste-danske-skovomraade-nogensinde-bliver-

nu-til-vild-natur/. 

For den sydlige del af Naturstyrelsen Midtsjælland drejer det sig om Vrangeskov, den resterende 1/3 af 

Bidstrup Skovene, Pedersted Skov og Stubberup Skov. De unge skove fra efter 1980 

(skovrejsningsskovene) drives fortsat naturnært.  

 

 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/oktober-2021/stoerste-danske-skovomraade-nogensinde-bliver-nu-til-vild-natur/
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