Driftsplan Vestsjælland 2014 – høringsnotat

Driftsplanen for Naturstyrelsen Vestsjælland har frem til den 14. februar
2014 være i offentlig høring. Inden høringsfristens udløb er der indkommet
19 indlæg, hvoraf de 18 handler om driftsplanen. Den sidste er en
henvendelse til Direktionen og vedrører alle de fire driftsplaner, som har
været i høring, og er blevet besvaret særskilt.
Der er en række spørgsmål som berører samme emner, de er besvaret
samlet herunder og derefter henvises der blot til dette svar. Det drejer sig
om de manglende hugstberegninger og manglende lokaliseret
hugstberegninger. Ligeledes spørges der til placeringen af urørt skov og
muligheden for udlæggelse af mere.
Angående hugstberegningerne så var der tidligere i en driftsplan for en skov
normalt en oversigt over hvilke bevoksninger, der i skulle renafdrives
(fjernes) i planperioden. Men som konsekvens af beslutningen (i 2005) om
at konvertere statens skovdrift til et naturnært skovbrug søger
Naturstyrelsen så vidt muligt at undgå de såkaldte renafdrifter. Vi fjerner
derfor ikke mere hele løvtræsbevoksninger, og forsøger også at undgå
renafdrift af nåletræsbevoksninger, der vurderes at være stabile nok til
naturnær foryngelse.
Driftsplanen indeholder derfor ikke en lokaliseret hugstplan. Den endnu
manglende hugstplan (som er under fremstilling) vil derfor kun omfatte en
teknisk vedmasseberegning indeholdende en opgørelse af, hvor meget træ
der står i skoven, samt beregninger af tilvækst og hugst i planperioden. Dvs.
en konsekvensberegning af de virkninger, som de i driftsplanen beskrevne
behandlingsmetoder og konkrete tiltag vil have.
En sammenfatning af hugstberegningerne vil blive offentligt tilgængelig på
hjemmesiden, så snart disse er færdige. Høringsparter, som har udtrykt
interesse for beregningerne, vil blive særskilt orienteret. Efterfølgende
bemærkninger er naturligvis meget velkomne.
Det bemærkes, at der i forhold til certificeringssystemerne (FSC og PEFC)
for bæredygtig skovdrift ikke er krav om, at hugstplaner skal i høring.
Angående udlægning/ændring af arealer til urørt skov forventes gennemført
i forbindelse med arbejdet med nyt Nationalt Skovprogram inden for det
næste års tid. Det vil ligeledes blive overvejet, om udlægningen skal
inddrages i driftsplanen som et tillæg til driftsplanen, dvs. før den
forventede revision om seks år.
Efter udsendelse af dette hørringsnotat vil der blive arbejdet med tilretning i
forhold til det lovede. Sideløbende vil der blive lavet de lovede
hugstberegninger. Da der er mange driftsplaner i proces samtidigt forventes
det endelige produkt at blive tilgængeligt på hjemmesiden til oktober.

Vestsjælland
J.nr. nst-2111-00037
Ref. lards
Den 24. april 2014

1. a) Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen minder om at der skal søges dispensation til reetablering
af fortidsminde, og der at der skal hentes hjælp fra det lokale museum.
NST svar: Tak for påmindelse. Der vil blive søgt dispensation til
reetableringen af den i planen omtalte gravhøj, og den nødvendige
ekspertise vil blive efterspurgt, før arbejdet sættes i værk.
b) Kulturstyrelsen ser det ønskværdigt, at der indføres en passus i det
generelle afsnit omkring beskyttelse, jf. museumslov § 29.
NST svar:
fremtidige planer.

Passus indføres i nuværende plan og i

2. Verdens Skove
Generelle betragtninger om høringsmaterialet sendt til Naturstyrelsens
Direktion.
NST svar: Besvaret direkte af Direktionen i separat brev til Verdens
Skove. Hovedtrækkene kan ses i det indledende skriv omkring
hugstplanen.

3. a) Odsherred kommune (OK) (Generelt)
Kommentar til et mangelfuldt kortlayout og signatur for
skovudviklingstyper som bør rettes til.
NST svar: layout bliver rettet til for de næste planer, og signaturen
bliver rettet for Vestsjællands driftsplan inden endelig udseendelse.
b) Odsherred kommune (Ellinge Indhegn)
OK indstiller, at der opretholdes en høj andel af gammel birk, af hensyn
til den sjældne birkespinder.
NST svar: Der vil ikke blive lavet renafdrifter af gammel birk i Ellinge
Indhegn i den kommende periode, for på den måde at sikre gammel birk
af hensyn til birkespinderen.
c) Odsherred kommune (Nygård Sø)
Der spørgers til muligheden for at kanalisering af friluftsliv udenom den
kommende Nygård Sø af hensyn til fuglelivet.
NST svar: Genopretningen af Nygård Sø sker med henblik på
formidling af Næsholm med borgruinen. Der er således tale om et
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publikums- og formidlingstiltag. Naturstyrelsen vurderer ikke, at
Nygård Sø for nuværende rummer fugleliv, der retfærdiggør
indskrænkninger i publikums muligheder for at opleve området.
Naturstyrelsen har på den baggrund ikke planer om, at indføre
restriktioner overfor publikum.
d) Odsherred kommune (Kårup Skov)
Forslag om brede vejrabatter for veje ud til Bjergene. For at begunstige
insekter i overgangszonen.
NST svar: Det er et forslag, som vil blive taget med som inspiration,
men ingen umiddelbar planer om udvidelse af skovvejene i Kårup Skov.
4. a) Danmarks Naturfredningsforening (DN) (Generelt)
a1) DN finder det ønskværdigt, hvis planen tydeligt viste en klar
målsætning i retning af tiltag, der skaber et større naturindhold i
skovbevoksningerne, herunder klare mål for at øge andelen af
hjemmehørende træarter og et klart mål for mængden af dødt ved.

NST svar: Driftsplanen bygger på styrelsens generelle retningslinjer og
politikker for naturindhold og øget andel af hjemmehørende træarter.
De langsigtede skovudviklingstyper er næsten alle baseret på
hjemmehørende træarter. I de efterfølgende planberegninger vil der
indgå et sammendrag af planperiodens forventede konvertering mod de
ønskede skovudviklingstyper. Bemærkningen har ikke direkte medført
planændringer.
Naturstyrelsen har siden 1992 arbejdet målrettet på at sikre flere store
gamle træer og mere dødt ved i sine skove. Dette sker især gennem
generelle retningslinjer og ikke ved områdevis eller bevoksningsvis
planlægning. Ved stormene siden 1999 er der hver gang efterladt større
mængder væltet dødt ved end tidligere. Efterladen af dødt ved blev
yderligere opprioriteret efter stormene ultimo 2013. Senest er antallet
af træer, som skal bevares til maksimal biologisk alder og efterfølgende
naturlig nedbrydning som dødt ved hævet til i gennemsnit 5 træer pr.
ha.

a2) DN konstaterer, at der er en stor andel nåletræ i
skovbevoksningerne. Det er ikke ud fra den samlede beskrivelse muligt
at se konkret, om Naturstyrelsen planlægger at nedbringe arealet med
ikke hjemmehørende nåleskov. Dette bør i første omgang tilskyndes på
de bedre jorder (boniteter) og siden hen på de svagere boniteter i takt
med, at der opstår dyrkningsmæssige muligheder for at konvertere til
løvtræ og skovfyr
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NST svar: Ved den langsigtede realisering af de planlagte
skovudviklingstyper vil der ske en væsentlig nedbringelse af andelen af
nåletræ i skovbevoksningerne.
a3) DN mener, at hugstberegningerne skal sendes i høring, når de er
færdige. Endvidere kritiserer DN, at det ikke er muligt at se, om der
planlægges specifikke driftstiltag på specifikke arealer i planperioden.
DN efterlyser et planlægningsværktøj, der giver overblik over hvilke
bevoksninger, hvor der forventes væsentlig aktivitet i den kommende
planperiode.
NST svar: Besvaret i indledningen
a4) Der ønskes et overblik over de planlagte kommende
græsningsskove fra DN side og et ønske om yderligere udlæg af
stævningsskov.
NST svar: Der vil blive lagt et skema ved planen som illustrerer de
langsigtede planer om udlægning af græsningsskov.
I forbindelse med planen er der lavet en udvidelse af stævningsskoven i
Boserup Skov. Det er gjort ud fra en vurdering om at det er her de
største biologiske værdier kan udvikles. Det er en omkostningstung
driftsform, der gør det nødvendigt at prioritere hvor dette kan gøres. I
forbindelse med driftsplanlægningen har der ikke været mulighed for at
finde ressourcer til yderligere udlæg af stævningsskov.
a5) DN opfordrer til en spredning af vildtbestanden for at undgå
hegnsætning.
NST svar: Naturstyrelsen arbejder på en balance mellem
naturbeskyttelse og produktion. Der vil fortsat blive anvendt hegn for at
få de nye skovbevoksninger i gang, men det vil blive bestræbt ikke at
lave hegnene større end absolut nødvendigt, og hegnene vil blive taget
ned, så snart det vurderes, at træerne er over bidehøjde. Det vurderes
ikke, at det planlagte niveau for hegnsætning vil være til skade for
krondyrenes forsatte spredning i området.
a6) DN fremhæver sammen med en behandling af emnet generelt, at
udlæg af urørt skov er et vigtigt redskab til at løse dette åbenlyse
problem for dansk skovbrug. DN opfordrer til, at udlægningen bør sker
under størst mulig hensyn til, at der er stor bevaringsværdi i de
udpegede områder. DN opfordrer til, at der afsættes de nødvendige
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ressourcer til at indarbejde en plan for yderligere udlægning af arealer
til urørt skov, så snart det nye nationale skovprogram er klart - frem for
at vente 6 år til næste driftsplansrevision.
NST svar: De mange gode betragtninger er taget til efterretning og vil
indgå i overvejelserne om udlægning af nye arealer til urørt skov, som
forventes gennemført i forbindelse med arbejdet med nyt Nationalt
Skovprogram inden for det næste års tid. Det vil ligeledes blive
overvejet, om udlægningen skal inddrages i driftsplanen som et tillæg til
driftsplanen, dvs. før den forventede revision om seks år.
Bemærkningen har ikke medført planændringer.
a7) DN bifalder udfasning af pyntegrøntbevoksningerne, men mener
godt at Naturstyrelsen kunne påbegynde dette allerede inden den næste
driftsplanrevision.
NST svar: Hastigheden for udfasningen er afstemt med ønsket om en
rentabel drift. Bemærkningen har ikke direkte medført planændringer.
a8) Metoden til vurdering af naturværdier og plejekrav for paragraf 3naturområder virker som et godt værktøj til at overvåge og hæve
naturindholdet på disse områder. DN opfordrer kraftigt til, at der
opstilles målsætninger om, at naturværdien på disse arealer ikke
reduceres eller gerne forøges i den kommende planperiode, samt at der
efter planperioden ikke længere skal findes områder i plejekategori 1 på
Naturstyrelsens arealer. DN vil gerne se den nærmere beskrivelse af
kriterierne for klassificeringsværktøjet.
NST svar: Den ønskede beskrivelse af kriterierne for fastsættelse af
naturværdi og plejebehov er sendt separat til DN. Naturstyrelsen vil
gerne understrege, at det ikke handler om ”raketvidenskab”, men om
almindelig, sund fornuft, som skal sikre, at naturplejen prioriteres på en
ordentlig måde. Naturstyrelsen er enig i, at et givet område bør beholde
status quo eller rykke op i naturværdi, aldrig ned. Plejebehov 1 vil dog
fortsat være relevant at anvende, f.eks. i forbindelse med
naturgenopretning af tidligere skov- og landbrugsjord eller ved særlig
omkostningsfuld pleje, f.eks. høslæt
a9) Der spørges til inddragelse af viden fra det igangværende projekt
omkring naturindhold i driftsplanen. (Projekt betalt af Aage V. Jensen
fond).
NST svar: Da projektet ikke er færdigt har det ikke været muligt at tage
viden med i driftsplanen der ligger nu. Når projektet ligger færdigt vil
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viden om nye forekomster der skal på ”Pas på” kortet bliver inddraget
heri og hvor der er gode projektforslag vil der blive taget konkrette
vurderinger om hvilke der er mulighed for at indarbejde direkte og
hvilke der skal ske en afvejning mellem de i driftsplanen foreslåede
projekter. Hvis der laves ændringer vil der blive lavet en
driftsplanændring.
A10) Et bredt ønske for alle arealer om mere aktiv bekæmpelse af
invasive arter.
NST svar: Naturstyrelsen er enig med DN i vigtigheden af bekæmpelse
af invasive arter, som er med til at true biodiversiteten. Derfor er der
også en række tiltag i planperioden angående bekæmpelse af invasive
arter. De er af ressourcemæssige årsager sat i en prioriteret
rækkefølge. Med hovedvægt på Natura 2000 områderne og herefter en
faglig vurdering om hvilke der er mest presserende. Hvis der kan findes
ressourcer til det, vil bekæmpelsen blive fremrykket.
b) Danmarks Naturfredningsforening (Vollerup Skov)
DN har bemærket, at der i planen under skov nr. 418 er opført 1,5 ha
skov ved Vestborgen – vi mener ikke, at der er nogen skov her?
NST svar: Umiddelbart er Vestborgen opført som lysåben, eller areal
med anden anvendelse i planen. Hvilket er den status arealet bør have.
c) Danmarks Naturfredningsforening (Svallerup Strand)
Der er et ønske om at udlægge en facilitetszone for på sigt at få et
shelter sat op.
NST svar: Naturstyrelsen har aktuelt ikke planer om shelters på
Svallerup Strand. Det er vurderingen, at opførelse af shelters her vil
medføre betydelig risiko for nabogener. Skulle der ske en ændring i
denne vurdering, kan der opføres shelters efter ansøgning om
driftsplanændring.
d) Danmarks Naturfredningsforening (Høng Skov)
Ønske om mere aktivitet i skoven og en anden udlægning af
skovudviklingstype.
NST svar: Naturstyrelsen er enig i, at Høng skov med sin bynære
beliggenhed egner sig til flere aktiviteter for det lokale friluftsliv. Det er
en forudsætning at denne udvikling sker i form af partnerskaber med de
mange frivillige og foreninger, som er aktive i Høng området.
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Skovudviklingstypen ser forholdsvis homogen ud når den ses på et kort,
men i realiteten giver den udlagte skovudviklingstype 11 Bøg, mulighed
for at kombinere skovsammensætningen ud fra variationerne i
jordbunden. For skovudviklingstype 11 er retningslinjen at man kan
bruge bøg: 70 – 80 %,
eg, ask og ær, fuglekirsebær: 20 – 30 % og nåletræ: Op til 10 %. Der
bliver ikke ændret i skovudviklingstype udlægningen.
e) Danmarks Naturfredningsforening (Fællesfolden)
Forslag om gennemgang i hegn udenfor yngletid, og en reminder om at
passe på at hegnet ikke rykkes for langt mod vandet.
NST svar: Det vurderes, at publikum har gode muligheder for at besøge
stranden under de nuværende forhold. En mindre restriktiv ordning,
hvor der tillades gennemgang gennem hegningen udenfor fuglenes
yngletid, vurderes at medføre forvirring omkring adgangsforholdene,
hvilket kan føre til øget færdsel på det fredede område. Naturstyrelsen
ønsker derfor ikke at ændre på adgangsreglerne for Fællesfolden.
Under afsætning af hegnslinjen tages der hensyn til publikums adgang
til strandbredden.
f) Danmarks Naturfredningsforening (Røsnæs)
DN ønsker brug af flerartsgræsning, og brug af heste som på Langeland.
Indsatsen for at etablere vandhuller og bekæmpe rynket rose, som følger
af Natura 2000 plejeplanerne er ok, men der bør gøres noget i første del
af perioden.
NST svar: Spørgsmålet om flerartsgræsning, herunder udsætning af
vildheste, har været drøftet på fagligt seminar med deltagelse af
Københavns Universitet og DCE i forbindelse med EU Life
overdrevsprojekt. Der var ingen anbefaling heraf ud fra et
biodiversitetssynspunkt, hvorimod vildheste utvivlsomt vil være
attraktivt for publikum. Naturstyrelsen vil løbende overveje i samspil
med den faglige ekspertise, hvordan plejen af overdrevsarealerne på
Røsnæs bedst tilgodeser biodiversiteten.
Naturplejeplanen gennemføres i indeværende Natura 2000 planperiode.
Det vil sige, at der senest i 2015 er etableret 2 nye klokkefrøvandhuller,
og bekæmpet rynket rose på spidsen af Røsnæs.
g) Danmarks Naturfredningsforening (Langdysse ved Vielsted)
DN siger at den ikke er passet som Naturstyrelsen skriver. Forslag om
slåning 1-2 gange i året og fjernelse af materiale.
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NST svar: Der er to høje derude. Den, som Naturstyrelsen har ansvar
for, er passet med flere årlige slåninger af kommunen, og fremstår efter
NST opfattelse velholdt.
h) Danmarks Naturfredningsforening (Sonnerup Skov)
Forslag om rydning af rynket rose får prioritet 1.
Forslag om græsning af området nordøst for sjette spor, hvis fredning
går igennem.
NST svar: Naturstyrelsen er enig i at bekæmpe rynket rose i Sonnerup
Skov. Bekæmpelse indgår derfor i driftsplanen. Det er dog nødvendigt
at foretage en prioritering af arealerne tidsmæssigt. Det er efter
vurdering besluttet, at bekæmpelse af Rynket rose i Sonnerup Skov kan
udskydes til anden planperiode, hvorfor den tildeles prioritet 2. Det
betyder ikke, at tiltagene til bekæmpelse ikke kan ske inden 2
planperiode, såfremt mulighederne opstår, eller udviklingen i
udbredelsen tilsiger dette.
Driftsplanen indeholder flere arealer, der overgår til græsningsskov.
Området nordøst for sjette spor er en interessant mulighed, men er i
første omgang ikke medtaget i prioriteringen i denne driftsplan. Det
betyder ikke, at den ikke kan medtages som græsningsskov, såfremt der
opstår mulighed for det på et senere tidspunkt.
i) Danmarks Naturfredningsforening (Hønsehals)
Forslag om stævning af afd. 363 og område nord herfor. Samt om at
udpege afd. 372 som §3.
NST svar: Der er tvivl om hvilken afd. der menes, da 372 er vej.
Angående stævning så bliver den sydlige del af litra 363b slået jævnligt
for at holde det åbent, og hvis det er den nordlige del, så er her en
række gamle el, som har en stor naturværdi.
j) Danmarks Naturfredningsforening (Mosemark)
Der er et ønske om at hold afd. 390 åben af hensyn til Maj gøgeurt og et
ønske om at begrænse ridningen, da der er problemer med stierne i våde
perioder.
NST svar: Naturstyrelsen er enig i anbefalingerne af Afdeling 390
bevares som lysåben i den nuværende form. I Naturstyrelsens skove er
ridning som udgangspunkt tilladt. Man må normalt ride på asfalterede
veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter samt på
andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt. I Mosemark skov er der
anlagt en ridesti, der sikrer ryttere ekstra gode forhold. Det er
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selvfølgeligt beklageligt hvis ridning udenfor ridestien gør de øvrige
veje og stier ubrugelige for de øvrige skovgæster. Naturstyrelsen har
dog ikke aktuelle planer om skiltning, der begrænser de generelle
retningslinjer for ridning.
k) Danmarks Naturfredningsforening (Sanddobberne)
Et forslag om stilleskov fra Campingplads og sydpå, og ligeledes om at
se på græsningen i området. Der er ligeledes et forslag om at tage
resultaterne af et igangværende projekt om effekten af kitesurfing med i
overvejelserne omkring brug af området.
NST svar: Naturstyrelsen er enig i, at græsarealerne omkring
Dragskanalen bør græsses, både af hensyn til naturindholdet og for at
lette håndhævelsen af færdselsreglerne i området, og det kan også
overvejes, om der bør kunne åbnes op overfor græsning i Enghave skov,
som i henhold til naturskovsstrategien er udlagt til urørt skov. Den
nordlige del af området ved Sanddobberne, syd for campingpladsen, er
meget benyttet af publikum, hvorimod den sydlige del omkring Enghave
skov ligger relativt stille hen. Naturstyrelsen har ikke aktuelle planer
om at ændre forholdene, og finder det derfor administrativt
unødvendigt at indføre to zoner på det forholdsvist begrænsede areal.
Naturstyrelsen er opmærksom på kite-surfingen i området og er meget
indstillet på at inddrage ny viden om konsekvenserne heraf i sin
forvaltning.
l) Danmarks Naturfredningsforening (Bognæs Skov)
Anføre at der jævnligt er problemer med løse hunde udenfor
hundehegn.
NST svar: Naturstyrelsen er opmærksom på problemet med løse hunde
udenfor hundeskoven. Dette er desværre ikke et problem, der begrænses
til Bognæs Skov. Når Naturstyrelsens personale antræffer løse hunde i
skoven påtales dette, og der optages navn og adresse, der videregives til
politiet med henblik på bødeforlæg.
m) Danmarks Naturfredningsforening (Myrdeskov)
Har en række gode forslag som ligger op af Naturplejegruppen
Allindelille Fredskovs forslag.
NST svar: Se besvarelse for 11a)

n) Danmarks Naturfredningsforening (Kalundborg)
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Kritik af manglende hugstplan, samt ønske om stop for hugst i fuglenes
ynglesæson. DN anmoder om at driften stoppes hvor træer af høj
biodiversitets værdi falder i kørespor.

NST svar: Spørgsmålet angående hugstplanen er besvaret i
indledningen.
Angående skovdrift i fuglenes ynglesæson er det Naturstyrelsens
fortsatte ambition at finde en balance mellem produktion, benyttelse og
beskyttelse. Hugsten sker fordi vi mener, at vi i dag har redskaber, der
gør forsvarligt. Det sker med inddragelse af de oplysninger om
naturhensyn vi selv og vores mange samarbejdsparter indsamler. Og
skovningen sker bland andet i et forsøg på at sikre den bedst mulige
årsplanlægning for naturen og skovens mange brugergrupper.
I forbindelse med at træer af høj biodiversitets værdi vælter over stier,
vil de ikke blive fjernet helt, men blot blive skubbet til siden, så den
pågældende sti/spor forsat kan bruges, og så den biodiversitet, der
knytter sig til træet, forsat vil kunne udvikle sig, hvor træet er faldet.
5. a) Lejre kommune (Bidstrup Skov)
Opmærksom på ikke at åbne langs naturlige hurtigstrømmende vandløb
Overvej om urørt skov er lagt hensigtsmæssigt.
Forlag om pleje og rydning af en lang række områder, bl.a. området
vest for Avnsø, syd for Ellesø, Lille Oremose, samt en række flere.
NST svar: Naturstyrelsen takker for det gode og inspirerende
idekatalog omkring pleje og rydninger. Ideerne vil indgå i de fremtidige
overvejelser omkring biodiversitetsprojekter for området. Denne plan
er udtryk for prioriteringen ud fra de nuværende økonomiske
retningslinjer. Hvis der bliver råderum til mere, vil de mange gode
forslag fra Lejre Kommune blive taget op og vurderet.
Naturstyrelsen deler opfattelsen af, at der ikke bør nedskæres langs de
hurtigt strømmende vandløb.
Urørt skov er behandlet i indledningen.
6. a) Friluftsrådet (Boserup Skov)
Der er et ønske om at droppe stillezonen.
NST svar: Som det fremgår af hørringssvaret ligger Boserup skov tæt
på Roskilde og er en meget benyttet skov med mange tilbud af
forskellige friluftsaktiviteter. Oprettelsen af ”stilleskoven”, som var en
forløber for stillezonen, var en del af en række projekter under
”Skjoldungelandet”, en slags forløber for nationalparkforslaget.
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Hensigten med ”stilleskoven” er, netop i en så aktivitetsfyldt skov som
Boserup, at friholde en mindre del af skoven fra organiserede
aktiviteter for at give især hjortevildtet mere ro og dermed øge
muligheden for den stille skovgæst til at iagttage vildtet. Etableringen af
stilleskoven er sket i samråd med brugerrådet, og effekten heraf for
såvel dyreliv som publikum ønskes evalueret efter nogle år, før der
tages stilling til den fremtidige stillezone.
Udlægningen af stillezonen i den østlige del af skoven svarer til ca. 17%
af området. Den resterende del af skoven udlægges som friluftszone og
facilitetszone. Naturstyrelsen finder, at dette er en rimelig afvejning af
de forskellige interesser og ønsker for brug af skoven.

7. a) DOF (løb) (Boserup Skov)
Forslag om at flytte stillezone til det nordvestlige hjørne af skoven,
alternativt se det konkrette kortforslag til ændring af stilleskovs
afgrænsning.
NST svar: Naturen i Boserup Skov er ingen steder urørt. Stillezonen er
dog udlagt efter vurdering af, hvor i skoven, der var de bedste
muligheder for at opleve stille natur. Beslutningen om at oprette
stilleskoven blev truffet efter drøftelser i brugerrådet. Den konkrete
udformning af stilleskoven er udformet på baggrund af møder mellem
Naturstyrelsen og Orienteringsklubben. Der blev i 2011 indgået en
aftale om brug af stilleområdet til orienteringsløb. Resultatet af mødet
var, at området fortsat kan benyttes på træningsaftnerne, og at den
østlige kant øst for det gule spor kan benyttes til orienteringsklubbens
lørdagsløb.
Naturstyrelsen finder på den baggrund, at der i den konkrete udpegning
af stillezonen er taget højde for de gener stillezonen måtte medføre for
orienteringssporten i Boserup Skov. Udpegningen af Stilleskoven skal
efter planen evalueres indenfor en rimelig årrække. Når evalueringen
sker, vil orienteringsklubben blive inddraget.
8. a) DOF (fugl) (Generelt)
Der udtrykkes kritik af den manglende hugstplan.
DOF vil gerne have flere træruiner/mere dødt ved/gamle træer, samt
øge andelen af urørt skov fra 5% til 10%.
Ønske om at respekterer zoneinddelingen i Boserup Skov.
Der er et ønske om at få udpeget fuglereder og få dem beskyttet.
Det menes at der er skovet i den urørte del af Rørmosen.
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NST svar: Kommentaren omkring hugstplanen og urørt skov er besvaret
i indledningen.
Den indgåede aftale omkring zoneringen forhindrer ikke mindre
orienteringsløb og passage af enkelte mountainbike ryttere. Det er
tænkt som et styrringsværktøj i forhold til større arrangementer.
De af Naturstyrelsen kendte større fuglereder bliver tegnet ind på et
”Pas på kort”, som udleveres til entreprenører i forbindelse med
skovning, for at kunne holde en sikkerhedsafstand til rederne. Hvis der
er lokalt kendskab til store fuglereder, så vil Naturstyrelsen meget
gerne modtage nøjagtige angivelse af disse for at kunne tage hensyn.
Der er ikke blevet skovet i den urørte skov i Rørmosen. Der er blevet
fældet en poppel i Rørmosen, som stod ud til en befæstet cykelsti. Træet
stod ikke i den urørte del af skoven, og årsagen til, at det blev fældet,
var en vurdering af, at der var fare for at det ville falde ned over den
nærliggende cykelsti. Træet er blot skubbet til siden efter fældning, så
det er der forsat til glæde for biodiversiteten, blot nu som liggende
træruin.
9. a) Danmarks Naturfredningsforening Roskilde (Generelt)
Ville være meget ærgerligt hvis vandretursfolder udgår.
NST svar: Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på en større grad af
digitalisering af formidlingen af arealerne og driften i form af
udarbejdelsen af digitale naturguides. Naturstyrelsen ønsker så lidt
fysisk information på arealerne som muligt, da der er væsentlige
omkostninger forbundet hermed. Det må derfor påregnes, at folderne de
fleste steder udgår på sigt.
10. a) Dansk land- og Strandjagt (Generelt)
Der er en række forslag angående jagten på NST arealer. Den bør iflg.
dansk land- og strandjagt tilfalde de lokale jagtforeninger. Ligeledes er
der et forslag angående oprettes flere hundeskove og fri fiskeri og
udsættelse af fiskeyngel. Der er også et ønske om opsætning af skilte
angående adgangsforhold.
NST svar:
Der er i Naturstyrelsens skove skilte ved adgangsvejene til skovene.
Nogle er blot mindre piktogrammer og andre er reelle
informationstavler. Naturstyrelsen har ikke planer om yderligere
opsætte information, men der kan findes meget information på
hjemmesiden nst.dk.
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Naturstyrelsen vurderer løbende behovet for hundeskove og udbygger
netværket. I den aktuelle plan er der planlagt en hundeskov i Ellinge
Skov.
Lystfiskeriet i Naturstyrelsens søer og vandløb vurderes og
administreres specifikt for det enkelte vandløb eller sø. I udvalgte søer
og vandløb er der frit fiskeri, i andre er fiskeriet udlejet til lokale
foreninger og atter andre er lukket for fiskeri. Naturstyrelsen har ikke
aktuelle planer om at ændre denne administrationspraksis. Det betyder
dog ikke, at der ikke kan åbnes yderligere op for fiskeri i udvalgte søer
og vandløb.
Når Naturstyrelsen udlejer jagt sker det på markedsvilkår i en fri
konkurrence. I de skove, hvor jagten ikke udlejes, afholdes
repræsentationsjagter, hvor et stort antal pladser tilbydes til de lokale
jagtforeninger, som er den største samlede gruppe på disse jagter.
11. a) Naturplejegruppen Allindelille Fredskov (Myrdeskov)
Forslag om placering af rydning og mulig fællesgræsning. (arealer med
bøg kan ikke komme med, da de også skal udvides).
Ønske om at rydningen bør dække hele den omtalte kalkbakke i
Myrdeskov og at rydningen bør søges placeret i sammenhæng med de
nuværende lysåbne arealer på ”Flueblomstbakke”, ved at der ryddes
helt ned til Småskifte Sø. Ønske om at fjerne frøtræer af ær og et forslag
om en plankesti omkring søen, for at skåne flueblomst
NST svar: Naturstyrelsen vil meget gerne se på den nærmere
afgrænsning og størrelsen af rydningen i Myrdeskov, som gerne skal
udvikle sig mod kalkoverdrev. Ligeledes er det oplagt at tænke evt.
fællesgræsning, hvis det er den løsning der kan findes enighed om.
Iflg. Natura 2000 planen er Naturstyrelsen forpligtet til at holde æren i
ave. Hvilket vil blive tilstræbt i skovdyrkningen.
Hvad angår plankebro er det en af flere muligheder. Søens niveau kan
også nemt reguleres, da den er anlagt for relativt nyligt (80erne). Vi vil
som naboer gerne se på muligheden for at finde en løsning for en god
stiføring.
12. a) Forsvaret (Generelt)
Ingen kommentarer

13. a) Entomologisk fagudvalg (Generelt)
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Kritik af manglende planhugst.
NST svar: Kommentarer angående hugstplanen er besvaret i
indledningen.
b) Entomologisk fagudvalg (Hov Vig)
Stop hugst af gran og ædelgran i Hov Vig, da den er vigtig for
sortrandet oldenborre, som er meget sjælden i Danmark (4 fundsteder).
Ønske om brug af heste eller kvæg græsning på vest siden af vigen af
hensyn til Marksskarnbasse. Samt et forslag om at knuse grene og førne
i gl. grandis bev. for at fremme lyngen.
NST svar: Naturstyrelsen takker for input omkring sortrandet
oldenborre og markskarnbasse. Naturstyrelsen vil tage kontakt til
entomologisk fagudvalg og undersøge nærmere, hvilke tiltag der bedst
tilgodeser de nævnte arter. Herefter vil der blive set på hvad der kan
gøres inden for de givne rammer.
Naturstyrelsen har ikke aktuelle planer om intensiv pleje i
grandisbevoksningen i denne planperiode.

c) Entomologisk fagudvalg (Nakkeskov)
Forslag om udvidelse af hegningen.
NST svar: Der er ikke prioriteret en hegning af det pågældende område
i denne plan, men forslaget er taget med som inspiration, hvis der kan
findes ressourcer til det.
d) Entomologisk fagudvalg(Enghave Skov)
Konvertering af urørt skov til græsningsskov. Enden det hele eller den i
forslaget markerede del.
NST svar: Udlægning af nye arealer til urørt skov eller konverteringer
af eksisterende urørt skov forventes gennemført i forbindelse med
arbejdet med nyt Nationalt Skovprogram inden for det næste års tid.
Det vil ligeledes blive overvejet om udlægningen skal inddrages i
driftsplanen som et tillæg til driftsplanen, dvs. før den forventede
revision om seks år. Forslaget vil blive taget med til overvejelse i
forbindelse med dette projekt. Bemærkningen har ikke medført
planændringer endnu.
14. a) Søren Grøntved (Bidstrup Skov)
Mange ligheder med forslag fra Lejre kommune, med enkelte andre
forslag og nuancer. Ud over disse er der også disse spørgsmål fra SG.
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Det er ikke logisk, at Palmelyng vises som lysåben natur på kortet over
større ændringer, når mosen er udlagt som urørt skov.
Hvad dækker anden anvendelse over syd for Ellesø?
NST svar: Naturstyrelsen takker for det gode og inspirerende
idekatalog omkring pleje og rydninger. Ideerne vil indgå i de fremtidige
overvejelser omkring biodiversitetsprojekter for området. Denne plan
er udtryk for prioriteringen ud fra de nuværende økonomiske
retningslinjer. Hvis der bliver råderum til mere, vil de mange gode
forslag fra Søren Grøntved blive taget op og vurderet.
Naturstyrelsen deler opfattelsen af at der ikke bør nedskæres langs de
hurtigt strømmende vandløb.
Processen omkring udlægning/ændring af arealer til urørt skov
forventes gennemført i forbindelse med arbejdet med nyt Nationalt
Skovprogram inden for det næste års tid. Det vil ligeledes blive
overvejet om udlægningen skal inddrages i driftsplanen som et tillæg til
driftsplanen dvs. før den forventede revision om seks år. Bemærkningen
har ikke medført planændringer.
At Palmelyngen indgår i kortet over større ændringer, er misvisende.
Årsagen hertil er, at Palmelyngen indgår som en del af det
sammenhængende vådbundstrøg igennem alle Bidstrup skovene.
Markeringen af Mortens Kilde som græsningsskov nu, er en fejl.
Området er tænkt med i den mulige fremtidige udvidelse af hegningen,
når der udsættes Egehjort i Bidstrup.

15. a) Roskilde kommune (Boserup Skov)
Der er et forslag omkring nænsom pleje af vandhuller af hensyn til
vandsalamander. Ligeledes ønskes det fra RK at der skånes de få
overlevende elm, at der passes på kaprifolie og seljepil. Alle af hensyn
til sommerfugle, som også bør formidles, især når hjortetrøst blomstre.
RK har et forslag om at overveje græsning i stævningsskoven og skabe
mulige værtstræer for eremit. Der bør også iflg. RK ses på muligheden
for at udsætte eremit og egehjort.
NST svar: Mange tak for oplysningen om vandsalamander.
Vandhullerne vil som et led i driften blive plejet skånsomt.
Overlevende elm vil i videst mulig grad blive skånet.
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Angående skabelse af værtstræer for f.eks. eremit og egehjort har siden
1992 arbejdet målrettet på at sikre flere store gamle træer og mere dødt
ved i sine skove. Dette sker især gennem generelle retningslinjer og ikke
ved områdevis eller bevoksningsvis planlægning. Ved stormene siden
1999 er der hver gang efterladt større mængder væltet dødt ved end
tidligere. Efterladen af dødt ved blev yderligere opprioriteret efter
stormene ultimo 2013. Senest er antallet af træer, som skal bevares til
maksimal biologisk alder og efterfølgende naturlig nedbrydning som
dødt ved hævet til i gennemsnit 5 træer pr. ha.
De mulige græsningsområder i stævningsskoven er så små, at det vil
være vanskeligt at etablere. Pt. er de ikke prioriteret.
Der er ingen umiddelbare planer om aktiv flytning af hverken eremit
eller egehjort til Boserup Skov. Der er udpeget en række områder hvor
der er gjort klar til udsætning af egehjort. Disse områder vil blive
prioriteret først, og herefter vil det være et spørgsmål om finansiering,
hvorvidt der vil blive inddraget yderliggere arealer til udsætning.
En evt. formidling af dagsommerfugle lyder som en spændende ide.
Hvis andre aktører er interesseret i at formidle dette på Naturstyrelsens
areal, vil vi gerne indgå i en dialog omkring de nærmere rammer
herfor.
b) Roskilde kommune (Hyrdehøj Skov)
Sørg for at vandhullerne ikke gror til af hensyn til padder og spidsbladet
vandaks.
NST svar: Naturstyrelsen takker for forslaget, der vil blive prioriteret i
driften.
16. a) Rørvig By og land (Sandflugten)
Der er et ønske om at opprioriter bekæmpelsen af rynket rose fra 2. til
1. prioritet og et ønske om at få ryddet op i den stormfældede afd. 513.
NST svar: Naturstyrelsen er enig i at bekæmpe Rynket rose i klitterne
ved Sandflugtsplantagen. Bekæmpelse indgår derfor i driftsplanen. Det
er dog nødvendigt at foretage en prioritering af arealerne tidsmæssigt.
Det er efter vurdering besluttet, at bekæmpelse af Rynket rose i
Sandflugtsplantagen kan udskydes til anden planperiode, hvorfor den
tildeles prioritet 2. Det betyder ikke at tiltagene til bekæmpelse ikke kan
ske inden 2 planperiode, såfremt mulighederne opstår, eller udviklingen
i udbredelsen tilskynder dette.
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Naturstyrelsen vil også fremover sikre fremkommelighed for besøgende
i Sandflugtsplantagen, herunder den gule vandrerute. Behovet for
oprydning og forskønnelse efter stormfald vil både i det aktuelle tilfælde
og fremover bero på konkret vurdering.
Naturstyrelsen er principielt enig i ønskerne omkring mere naturlige
hydrologiske forhold i skovene, herunder Sandflugtsplantagen. Ønsker
om at ændre på hydrologien i sandflugtsplantagen skal overvejes nøje,
da ændringer i de hydrologiske forhold kan medføre gener for de
mange omkringliggende sommerhuse.
17. a) Social-, Børne- og Integrationsministeriet (Generelt)
Ingen kommentarer
18. a) Undervisningsministeriet (Generelt)
Ingen kommentarer
19. a) Helene Meden Hansen (Hønsehals)
Kommentarer til udlægning af græsningsskov i Hønsehals skov, hvor
formålet støttes, men hvor indskrænkning af ride muligheder i
indhegningen, evt. skader på fortidsminder og evt. højt græsningstryk
bekymrer. Endvidere kritisk overfor involvering af lokalsamfundet ved
så stor omvæltning af driften. Sendt til lokal avis.
NST svar: Er på grund af offentlighed omkring høringssvaret besvaret
direkte af skovrideren allerede d. 5. februar. Naturstyrelsen erkender,
at der kunne være gjort en større indsats for orientering af
lokalområdet f. eks i lokalavisen. Græsningstrykket bliver næppe et
problem, og forpagtningsaftalen giver mulighed for at kunne regulere
det på grundlag af den konstaterede udvikling. Det er korrekt, at
adgangen til ridning i sommermånederne besværliggøres i
græsningsskoven, men lågerne vil stå åbne i vinterhalvåret, og hele den
nordlige del af Hønsehals vil være upåvirket. Naturstyrelsen er meget
opmærksom på bevaring af fortidsminderne, og oplever ikke en konflikt
i forhold til græsningsprojektet. En fejl førte til jorddækning af en fredet
køkkenmødding. Fejlen kan heldigvis med bistand af Roskilde Museum
genoprettes.
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