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Møde i den lokale projektgruppe for Naturnationalpark Bidstrupskovene, 15. juni 2022 kl. 

17.00-20.00   

 

Mødet blev holdt på Osted Friskole. 

Godkendt mundtligt ved mødet 23.august 2022 

 

Deltagere:  

Gruppens repræsentanter deltog i det omfang som fremgår af tabelen under punkt 2, dog i enkelte 

tilfælde ved suppleanter. 

 

Fra Naturstyrelsen deltog skovrider Jens Peter Simonsen, skovfoged Hans Christian Jessen og 

fuldmægtig Jonas Morsing Thomasen (referent). 

 

Desuden deltog Markus Raeder Konner (studerende på Københavns Universitet) 

 

Organisation / forening / interesse Navn på repræsentant Deltog 

Avnstrup Overdrev Beboerlaug Fredrik Kinnunen Suppleant  

Børne- og Ungdomspædagogernes 

Landsforbund (BUPL), Midtsjælland 

Pia Ungstrup Petersen Afbud 

Danmarks Idrætsforbund Inga Skjærris X 

Danmarks Jægerforbund, Hvalsø-Osted 

Jagtforening 

Karsten Villumsen Suppleant 

Danmarks Naturfredningsforening (Lejre) Erik Olsen X 

Danmarks Vilde Natur, Midtsjælland Laila Borgvold Larsen X 

Dansk Botanisk Forening (Østkredsen) Søren Grøntved 

Christiansen 

X 

Dansk Islandshesteforening Ane Kirstine Ilsøe Afbud 

Dansk Ornitologisk Forening (Roskilde) Søren Peter Pinnerup X 

Dansk Polarhunde Klub Henrik Søeborg X 

Dansk Retrieverklub, Midtsjælland Tanja Blindbæk Olsen X 

Dansk Ride Forbund Elisabeth Sthur X 

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger 

Midt- og Vestsjælland (Roskilde) 

Jes Dabelsteen  X 

Friluftsrådet Roskilde Lisbeth Maria Hansen X 

Hvalsø Bylav Ole Theill Knudsen Afbud 

Lejre Kommune.  Kaare Tvedergaard 

Kristensen 

Ruth Bjerregaard 

X 

Lepidopterologisk Forening Per Stadel Nielsen X 

Midtsjællands Efterskole Christian Hougaard-

Jakobsen 

X 

Nationalpark Skjoldungernes Land 

bestyrelse 

Marianne Svendsen  X 

Nationalpark Skjoldungernes Land 

Sekretariatet 

Anders Bülow X 
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Ny Tolstrup borgergruppe Randi Lauridsen Afbud 

Osted Bylaug og Osted Fri- og Efterskole Per Krøis Kjærsgaard X 

Repræsentant for motionsløbere Mangler GDPR samtykke Afbud 

Repræsentant for mountainbikere, Mud 

'n' Race 

André Andersen X 

Repræsentant for spejdergrupper og -

hytter, DDS - Skjoldungerne-Lejre 

Kasper Eliassen Suppleant 

Jeppe 

Lund 

Repræsentant for orienteringsløbere Flemming Hjorth X 

Skov Hastrup Bylaug Ida Maria Lomholdt Afbud 

Udflytterbørnehaven Peters Hus Mangler GDPR samtykke X 

 

 

Afbud: Se tabel 

 

Referat: 

 

1. Velkomst og opsamling på sidste møde, ved Naturstyrelsen 

Jens Peter Simonsen bød velkommen. 

 

2. Fremtidige møder, ved Naturstyrelsen 

Punktet er rykket frem i forhold til den udsendte dagsorden. 

 

Næste møde er planlagt til den 23. august. Detaljer om tid og sted følger.  

 

3. Kommentarer til baggrundsnotatet 

Der var kommentarer vedrørende beskrivelsen af naturindhold og friluftaktiviteter. Konkrete fejl 

vil blive rettet i den del af teksten som kommer til at indgå i forvaltningsplanen.  

 

Debat gik bl.a. på behovet for monitering af både naturindhold og friluftsaktiviteter, herunder den 

nuværende situation (baseline) og udviklingen fremad. Naturstyrelsen gav tilsagn om i 

projektgruppen at redegøre for styrelsens overvejelser om indholdet i kommende 

overvågningsprogrammer, når de foreligger. 

 

4. Tilbagemeldinger fra møderne i de to nationale grupper, ved Naturstyrelsen 

Der har været møde i den videnskabelige følgegruppe og interessentgruppen om de ti 

naturnationalparker. Begge har inden da fået baggrundsnotaterne udleveret. Der foreligger 

endnu ikke referater. Den videnskabelige følgegruppe anbefaler okser suppleret med heste i 

Bidstrupskovene, og anbefaler generelt at overveje bisonokser og reproducerende flokke. I den 

nationale interessentgruppe blev foreslået, at Bidstrupskovene var et oplagt sted at bruge nogle 

af de afsatte midler til opkøb af nye arealer til at understøtte friluftsaktiviteter fremover.  

 

5. Græsningsdyr, effekter og behov, ved Naturstyrelsen 

Jonas Morsing Thomasen introducerede et græsningsøkologisk grundlag omkring forskellige 

store planteædende dyrearter, herunder arternes fødepræferencer og bidtype med 

udgangspunkt i figurer fra rapporten ’Græsning og høslæt i naturplejen’. Desuden blev diskuteret 

hvordan den dynamik som dyrenes tilstedeværelse skaber varierer ved racevalg, dyrenes vægt 

og aktionsradius. Dynamikker og økologiske argumenter for reproducerende flokke blev 

introduceret. 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/76645/graesningsbog_web.pdf
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Debatten gik bl.a. på dyrenes egne behov, om hvorvidt får og hjorte kan udfylde rollen 

tilstrækkeligt, og om gps-baseret ’no fence’ teknik kunne være en mulighed. 

 

6. Potentielle interessekonflikter/negative effekter identificeret på baggrund af sættemødet, 

ved Naturstyrelsen 

Jens Peter Simonsen opsummerede de særlige behov som gruppens medlemmer havde udtrykt 

til sættemødet, og sammenholdt dem med anbefalingerne fra den videnskabelige følgegruppe.  

 

7. Workshop (kortstudier) med drøftelser af placering 

I selvorganiserede mindre grupper blev diskuteret og kortlagt særlige behov og hensyn, med 

udgangspunkt i en naturnationalpark med græssende kvæg og heste bag lavt hegn, med de tre 

vilde hjortearter i supplement.  

 

8. Fremlæggelse i plenum 

Tre forslag til en afgrænsning af naturnationalparken blev fremlagt.  

 

På tværs af de tre grupper blev lagt vægt på bl.a.: 

 Adgangsmuligheder til statens areal for naboer, herunder beboere, børnehaver og spejdere, 

med mulighed for færdsel uden for naturnationalparken. 

 Hegn trækkes et stykke væk fra ejendomsgrænsen. 

 Lejrpladser uden for naturnationalparken. 

 Ridestier af passende længde uden for naturnationalparken. 

 Større sammenhængende, centralt placerede, områder til arrangementer. 

 Frahegning eller overvågning og mulighed for nødforvaltning af særlige naturlokaliteter, 

især skovengene. 

 Prioritering af at naturnationalparken placeres i sydenden af Bidstrupskovene, af hensyn til 

biodiversiteten. 

 Inddragelse af de tidligere marker (Valborup, Ravnsholte, Avnstrup) for at få græsarealer 

med større fødeudbud. 

 

9. Eventuelt 

 


