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Mødested v. Naturbasen Øllebjerg, Vridsløse skovrejsning
Deltagere: 
Niels-Henrik Holshcer, Danmarks idrætsforbund
Frank Nielsen, DN-Falster
Niels Brixvold, Vordingborg kommune
Michael Behrens, Faxe Kommune
Henrik B. Simonesen, Friluftsrådet
Arne Kristensen, Friluftsrådet sydvestsjælland
Michael Krogh, Næstved Kommune
Søren Sørensen, Østdansk Turisme
Torben Nielsen, Østlige Øers Landboforeninger.
Claus Jespersen og Kristian Løkke Kristensen, Naturstyrelsen.

Velkomst v. Claus Jespersen
Præsentation af skovrejsningerne ved Næstved af Michael Krogh Næstved Kommune

Michael orienterede om de lokale skovbrugerråd som har haft en aktiv og engageret 
rolle i hvordan de nye statsskove er blevet anlagt. De skal nu have fokus på fremtidig drift

Vridsløse er blevet en succes der allerede bruges meget af de lokale og Holsted skole 
har stor interesse i den fremadrettede brug.

Skovrejsningen sker sammen med naturgenopretning, sikring af udsigtskiler og vidder 
i landskebet, rekreativt og sundhedsmæssig brug samspil ml. åbne arealer og skov, og skoven skal 
rumme lysningen til grønne koncerter.
Derefter blev der diskuteret brugerrådenes fremtid:

Et setup med 3 lokale råd, som kunne være repræsenteret i ét overordnet større råd for 
hele kommunen.

Lokalt ejerskab kræver at folk får fingrene i jorden. Praktisk arbejde kan være godt til 
at samle og skabe fællesskab men det har sine grænser for hvor meget den lokale 
gruppe kan udføre. Engagementet og medejerskabet har en vigtig rolle i at sikre et 
opsyn med arealerne og medvirke til at vandalisme minimeres.

Det blev understreget, at forskellighed skal accepteres. Det kræver at der fra kommunen (og 
Naturstyrelsen) også lægges kræfter i skovbrugerråd og der er stor tillid mellem 
parterne. De kører ikke bare selv. Indkald f.eks. til et årligt ”bålhyttemøde”, hvor alle 
kan deltage.
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Fra Naturstyrelsen ønskes lokalt engagement. Lokale foreninger får et medansvar og 
nogle rettigheder , mod at der ydes en indsats (et ansvar). F.eks spejdere som laver 
opsyn eller  græsningslaug der sikre naturplejen og de åbne engarealer ikke vokser til.

Det kræver også uddannelse eller at rammerne for rådende sættes af myndighederne. 
Det kan sikre at de ”organiserede” er opdragede i inddragelse, men de ”uorganiserede” 
bliver ikke nødvendigvis hørt.

Besparelser i stat og kommune gør at man skal tænke nyt.

Orientering om tilskudsordninger under NST v. Kristian Løkke Kristensen NST.

Orientering om Fodsporet v. Claus Jespersen NST
Den efterfølgende diskussion omhandlede først og fremmest turisme:

Det blev understreget at virksomhederne skal med, hvis det skal skabe vækst.
Dan rekreative ruter hvor virksomheder kan virke som Gateways (indgang til 
friluftsliv)
Virksomhederne kan byde på: Personlig betjening, bagagetransport, leje af udstyr, 
pakkeprodukter.
Ruter mm. Er populære, men skal systematiseres
For virksomhederne er vedligeholdelse af faciliteter meget vigtigt. 

I Vridsløse statsskov udarbejdes der samarbejdsaftaler mellem arbejdsfordelingen mellem 
Kommune og Naturstyrelsen og tilsvarende kan der udarbejdes aftale mellem en 
forening og Naturstyrelsen. Her en klatreklub og brug og tilsyn med boulderblokken så 
den opfylder sikkerhedskrav og klatring på den.
Et eksempel fra Sjællands Odde blev nævnt. Fælleskøkken, teltplads, madpakker fra 
brugsen, cykelleje hos cykelhandleren osv.

Næste møde: 26 april kl 14-16.00
Mødested: Halskov Vænge (AFF projektet – indkaldelse følger )
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