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Referat af møde i Brugerråd NV på Odsherred distrikt d. 6. december 2006 kl. 15.00
Deltagere:
Jørgen Larsen, Familielandbruget
Caroline Seehusen, Friluftsrådet
Ole Jerichow, Kalundborg kommune
Lasse Braae, Danmarks Naturfredningsforening
Annelise Stam, Nykøbing-Rørvig kommune
Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund
Arne Jørgensen, Odsherred skovdistrikt
Carsten Poulsen, Odsherred skovdistrikt
Palle Graubæk, Odsherred skovdistrikt, ref.
Afbud:
Svend Olesen, Kalundborg kommune
Morten Olesen, Vestsjællands Amt
Fraværende:
Flemming Risegård, Dragsholm kommune
Sammenslutningen af Fritidshusejere i Odsherred, vakant

Arne Jørgensen indledte mødet med at byde velkommen til Peder Toft, som er nyt medlem for
Danmarks Idrætsforening, i stedet for Hans Hansen som af helbredsmæssige grunde er stoppet.

Ingen bemærkninger til det udsendte dagsordensforslag.
Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgninger.
Ingen bemærkninger til referatet fra mødet d. 31/5. 2006.
Opfølgning.
•
Hundeskovene i Boserup, Høng, Hyrdehøj, og Klosterskov er nu færdige. Der er allerede stor
glæde blandt mange hundefolk for de nye hundeskove.
•
Frit fiskeri i dele af Højby sø. Skiltene der viser hvor man må fiske er færdige og vil blive sat
op i løbet af kort tid. Når skiltene er på plads vil det også komme på distriktets hjemmeside.
•
Naturskole i Boserup skov. Distriktet har nogle bygninger i Boserup skov, som vi længe har
tænkt på som værende velegnede til naturskole. Bygningerne er p.t. udlejet til privat bolig, og
lejemålene er sagt. Dette har medført at den ene af lejerne har anlagt sag mod distriktet for
ulovlig opsigelse. Sagen er netop afgjort ved Øste Landsret og distriktet fik medhold i at
opsigelsen var korrekt og lovlig. Det er endnu uvist om lejeren vil anke til Højesteret. Når det er
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afklaret vil der blive arbejdet videre med sagen. Selve oprettelsen af en evt. naturskole tager
erfaringsmæssigt nogen tid. Det kunne derfor overvejes om man i tiden frem til etablering af
evt. Naturskole kunne bruge bygningerne på et lidt mere "primitivt" niveau, f.eks.
madpakkehus, økobase, nøglehus (huset står aflåst men foreninger og lignende kan låne nøgle
af distriktet) eller lignende. Distriktet retter fornyet kontakt til bl.a. Skoledirektøren i Roskilde
kommune, samt de andre nærliggende kommuner som kunne være potentielle brugere af en
naturskole.
Offentlig tur til Skansehage d. 24/9. Der kom 6 - 8 deltagere. Temaet var som tidligere aftalt
problemer med spredningen af invasive arter, med fokus på Rosa Rogusa, som efterhånden
dækker op mod 40% af arealet på Skansehage. Der er efterfølgende afholdt en plejedag på
Skansehage, hvor der kom ca. 10 personer. Et af formålene med plejedagen var at rydde
områder med roser. Konklusionen på plejedagen var, at man kun kan rydde mindre småholme
ved opgravning med spader og lignende. Større områder kræver andre midler/metoder. Der var
opbakning blandt de fremmødte til at distriktet fremover skulle afholde 1 til 2 tilsvarende
arrangementer om året på Skansehage. Ligeledes enighed om, at selv om man ikke fik fjernet
ret mange roser, var der nu, hvad også er vigtigt, kommet fokus på problematikken. Der havde
bl.a. været en stor artikel i Venstrebladet om problemerne med spredningen af Rosa Rogusa på
Skansehage.
Naturlegeplads i Høng Skov. Der er i samarbejde med Høng kommune etableret en
naturlegeplads i skoven. Der er endvidere i tilknytning hertil lavet en mindre kælkebakke.
Legepladsen blev indviet med deltagelse af bl.a. dagsinstitutioner og borgmesteren i Høng
kommune.
Ridning til stranden. På sidste møde blev der rejst et spørgsmål om der på distriktet var steder
hvor man lovligt kunne komme til stranden og bade med sin hest. Spørgsmålet har været drøftet
internt på distriktet, men umiddelbart var der ingen der havde gode forslag, idet i de fleste
tilfælde vil adgangen til vandet med hest kollidere med øvrige brugere af vores arealer ved
strandene. Der arbejdes videre med spørgsmålet, samt en nærmere omkring hvad lovgivningen
er på området. Hvis der findes brugbare steder vil Caroline Seehusen, blive kontaktet, med
henblik på besigtigelse for at afklare om et evt. sted også er velegnet set ud fra en rytters
synspunkt.

Ad dagsordenens pkt. 2. Fremtidig sammensætning af brugerrådene.
Distrikterne har modtaget en skrivelse fra styrelsen, hvori der bl.a. lægges op til et øget samarbejde
med de nye storkommuner samt forskellige foreninger. Der lægges i skrivelsen op til at kommuner
opretter grønne råd eller lignende. Det vil være nærliggende at distriktet deltager i de grønne råd hvor
vi har væsentlige arealer. Distriktet er allerede med i det nye Grønne Råd som er oprettet i den nye
Odsherred kommune. Der lægges ligeledes op til at distriktet retter henvendelse til de nye
storkommuner m.h.p. oprettelse af et kontaktudvalg eller lignende. Inden distriktet kontakter
kommuner, vil Miljøminister Conni Hedegård skrive til hver enkelt kommune og redegøre for tankerne
for samarbejdet.
Derudover skal der ske en afklaring af hvorledes de enkelte distrikter skal forholde sig til de nye
kommunegrænser i.f.t. beliggenheden af de enkelte distrikters arealer.
Det må forventes at der vil gå nogen tid inden de Grønne Råd, kontaktudvalg m.v. er etableret i alle
kommunerne. Distriktet vil derfor foreslå at brugerrådet i princippet fortsætter i en periode på 1 - 3 år
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endnu. Sammensætningen af brugerrådet skal dog ændres idet bl.a. amtets repræsentant efter nytår ikke
"eksisterer" mere. Endvidere er der byrådsmedlemmer som ligeledes stopper med udgangen af 2006.
Vi vil derfor foreslå at der i dette brugerråd kommer politisk repræsentation fra Holbæk, Kalundborg
og Odsherred kommune, idet hovedparten af distriktets arealer inden for dette brugerråds område er
beliggende i de tre nævnte kommuner.
Enighed i brugerrådet om at det var en udmærket løsning på repræsentationen fra kommunerne.
Distriktet vil herefter kontakte borgmestrene i de respektive kommuner m.h.p. udpegning af et
byrådsmedlem fra hver af de nævnte 3 kommuner.
Ligeledes enighed om at der ikke ændres i repræsentationen fra de nuværende foreninger i brugerrådet.
Lasse Braae. Man kunne godt frygte at skovdistriktet vil forsvinde lidt i mængden i de nye grønne råd.
det burde måske overvejes om der kunne laves mødegrupper indenfor distriktets område f.eks.
omhandlende friluftsliv, naturhensyn eller lignende.
Ad dagsordenens pkt. 3. Certificering af statens skove.
Miljøminister Conni Hedegård har besluttet at alle statens skove skal certificeres både FSC og PEFC
certificering. To statsskovdistrikter er allerede som pilotprojekter blevet certificeret.
Kravene til en certificering af skovene vil ikke medføre radikale ændringer i den daglige drift, idet
driften i en årrække allerede har taget hensyn til en lang række af de krav der stilles, for at en skov kan
certificeres. Nogle af kravene til bæredygtigheden i driften af skovene er:
•
Hensyn til økologiske forhold i skoven
•
Hensyn til de sociale forhold for de medarbejdere der arbejder i skoven
•
Hensyn til friluftslivet
•
Hensyn til inddragelse af lokalbefolkningen
Allerede i dag er flere af de krav der stilles i.f.m. certificeringen opfyldt i den daglige drift af skovene,
f. eks. efterlades der allerede i dag væsentlige mængder træ til naturligt henfald både træer der står op,
og træ der ligger på skovbunden, mange grøfter renses ikke længere op inde i skoven (vandløbslovens
bestemmelser om at man skal kunne modtage opstrøms nabovand, skal dog stadig overholdes), der er
etableret mange små vådområder, naturlige selvforyngelser benyttes i stor udstrækning, der er krav til
både egne maskiner og entreprenører om at der kun må anvendes biologisk nedbrydelige olier i
maskinerne. Et andet krav i.f.m. certificeringen er, at der skal ske en registrering af alle nøglebiotoper i
skovene, f.eks. fortidsminder, mindre vådområder og lignende samt ske en registrering af rødlistede
arter, således at man i driften kan tage de nødvendige beskyttelses hensyn.
Skov- og Naturstyrelsen har indgået en aftale med en firma Nepcon om at lave en interessent
undersøgelse i forbindelse med certificeringen, og styrelsen har derfor bedt distriktet om at tilsende
Nepcon, mail adresserne på brugerrådenes medlemmer. Der kan derfor muligvis komme en
forespørgsel fra det nævnte firma til enkelte medlemmer af brugerrådet, som et led i denne interessent
undersøgelse.
Certificeringen af skovene forventes at være på plads ultimo 2007. Når alle statens skove er certificeret
vil det betyde at ikke alene naturen får et løft men også afsætningen og priserne på det træ der
produceres, idet der kan udbydes større mængder træ, der lever op til de krav forbrugerne i dag stiller
til en bæredygtig produktion, og det vil givet medføre at vi kan opnå lidt bedre priser for vores træ, idet
der er en stigende efterspørgsel efter certificeret træ.
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Ad dagsordenens pkt. 4. Naturpleje på Korshage arealerne.
Carsten Poulsen. Efter dagsordenen er udsendt, er der efterfølgende udsendt materiale vedr.
Korshagearealerne bl.a. kort udvisende fredningerne, naturtyperne, forslag til nye hegnslinjer samt
forslag til fremtidig drift af arealerne. Baggrunden for naturplejen i området er primært et ønske om at
begrænse udbredelsen af en invasiv art som Rosa Rogusa, samt begrænse udbredelsen af andre
"aggressive" arter som gyvel og tornblad, idet alle disse 3 vækster truer den oprindelige flora i området.
Der har gennem nogen tid fra flere sider været rejst kritik af driften af Korshagearealerne. Kritikken er
bl.a. gået på at der har været for kraftigt og for unuanceret græsning i området. Distriktet har afholdt et
møde for at drøfte naturplejen i området, på mødet deltog en repræsentant fra Vestsjællands Amt,
Rørvig Naturfredningsforening og Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite Nykøbing Sj.
Området er både EU-fuglebeskyttelsesområde, Natura 2000 område, samt fredet ved
Overfredningskendelse af 24/10 1942 . Når et areal er udpeget som Natura 2000 område skal der
udarbejdes en plejeplan for området. Planen udarbejdes af Miljøcenter Roskilde bl.a. på baggrund af de
registreringer som Vestsjællands Amt har foretaget i området. Planen vil komme i offentlig høring
inden den bliver gældende, og den forventes at være gældende fra ultimo 2009.
Den nuværende forpagtningskontrakt for området udløber i år, og distriktet har derfor fundet det
nærliggende allerede nu bl.a. på baggrund af de henvendelse der været, at drøfte et udkast til nye
græsningskontrakt, her i brugerrådet, inden den forhandles på plads med forpagteren. Som det fremgår
af det fremsendte materiale foreslås bl.a. at der tages arealer ud af græsning, at der ændres på
græsningssæsonen, samt at der sker en sikring af de tilbageværende Enebær buske der er i området.
Aftalen vil formentligt være gældende indtil Natura 2000 plejeplanen for området kommer. Dog vil der
være en passus i kontrakten der sikrer at der kan ske justeringer undervejs.
Lasse Braae. Det er ikke nogen hemmelighed at DN har været en af de store kritikere af plejen af
området. Det er derfor meget glædeligt at kunne konstatere at distriktet er lydhøre overfor kritik og
forsøger at finde en løsning, der kan tilgodese de mange ønsker, der er til området. Der er nok ingen,
der har den endelige løsning på hvorledes den optimale pleje af området skal foregå, og derfor er det en
god start at der dels har været afholdt møde på stedet og dels at vi har fået udkast til kontrakt til
drøftelse her i brugerrådet, og jeg håber at den konstruktive dialog om plejen af området kan fortsætte
indtil Natura 2000 planen er færdig.
Et forslag til videre drøftelse af naturplejen i området kunne være at fortsætte med den meget detaljeret
opdeling af arealet som Vestsjællands Amt har lavet, samt at få kontakt med specialister indenfor de
områder som er relevante for Korshage, det kunne være botanikere, entomologer, ornitologer og
lignende for at dels at udnytte de enkelte fagfolks kendskab til området og dels for at undersøge om det
er muligt at tilgodese de forskellige interesser. Det vil være en proces der tager tid, og da der skal ske
en fornyelse af kontrakten allerede nu, vil det ikke være realistisk at forestille sig at de forskellige
specialister kan nå at have noget klar på så kort tid, så derfor har distriktet DN´s opbakning til at gå
videre med det fremsendte forslag til pleje af området.
Ad dagsordenens pkt. 5. Status Åmoseprojektet.
Arne Jørgensen. Følgegruppens afsluttende rapport med indstilling til projektet er nu færdig og
afleveret. Høringsfristen er udløbet, og de indkomne høringssvar er samlet og bearbejdet og afleveret til
Miljøministeren. Materialet afleveres i løbet af kort tid ligeledes til Kulturministeren. Arbejdet er
derfor, for distriktets vedkommende, i denne omgang i princippet færdigt. Næste fase er nu den
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politiske behandling af projektet.
Holdningen til projektet har blandt en stor del af de involverede lodsejere, bl.a. landmændene,
undervejs i forløbet ændret fra at være modstandere til i princippet at være noget mere positive overfor
projektet. For mange er det spørgsmål om det er muligt at skaffe erstatningsjord, således at de fortsat
kan drive deres landbrug. Endvidere medførte den ændring af projektafgrænsningen, hvor GarbølleNørremose området blev udtaget, at en lang række negative lodsejere ikke længere vil blive påvirket af
et evt. projekt.
Ad dagsordenens pkt. 6. Status Røsnæs Fyr.
Hele sagen om overdragelse af fyret til Miljøministeriet er, uvist af hvilken årsag, gået i stå. Vi ved
ikke hvornår der sker noget yderligere i sagen. Det er ærgerligt for det er meget spændende og godt
projekt, som ganske givet vil kunne blive et meget besøgt publikumssted. Kalundborg kommune er
samarbejdspartner på projektet og de har allerede sat midler af på budgettet til projektet.
Ad dagsordenens pkt. 7 Skovens dag 2007.
Skovens dag 2007 afholdes den 13/5 -2007 i Rørvig Sandflugtsplantage. Planlægningen er endnu ikke
gået i gang, men distriktet forventer ikke at skovens dag 2007 vil blive et meget stort og omfattende
arrangement. Tankerne går indtil videre på at der skal afholdes et antal ture i Rørvig
Sandflugtsplantage, hvor de enkelte ture hver især har relation til årets tema som er "Skoven i
bevægelse".
Baggrunden for at arrangementet ikke forventes at blive så omfattende som tidligere er bl.a., at det er
meget ressourcekrævende at afholde så stort at arrangement, de ressourcer der herved spares vil i stedet
blive brugt på flere annoncerede skovture henover året, rundt på hele distriktet.
Ad dagsordenens pkt. 8. Offentlig brugerrådstur 2006.
Lasse Braae. Kunne et tema til en offentlig tur ikke være beskyttelse af områder af særlig høj
naturværdi, samt beskyttelse og forbedring af vilkårene for rødlistearter.
Palle Graubæk. Det er tidligere aftalt at Skovens Dag udgør den offentlige brugerråds tur i det område
hvor den bliver afholdt, og som nævnt under det foregående punkt afholdes Skovens Dag i 2007 i dette
brugerråds område, og derfor vil der ikke være nogen officiel offentlig brugerrådstur i dette område i
år, men distriktet afholder hvert år en lang række offentlige ture med forskellige temaer, og det nævnte
forslag kunne være et oplagt tema til en tur i det kommende år. Forslaget vil derfor indgå i distriktets
planlægning af kommende ture.
Ad dagsordenens pkt. 9. Tid og sted for næste års decembermøde. Sommer mødet er tidligere
aftalt til d. 30/5-2007. Kl. 15.00
Næste års decembermøde holdes onsdag d. 5/12-2007 kl. 15.00 på distriktskontoret, Mantzhøj.

Ad dagsordenens pkt. 10. Evt.
Lasse Braae. På det netop afholdte miljømøde i Asnæs med Miljøminister Connie Hedegård, blev det
bl.a. nævnt at Isefjorden er et blandt 11 indsatområder i de kommende 3 år. Der er bl.a. sat midler af til
forbedring af vandkvaliteten i Isefjorden. Vi bør derfor undersøge hvilke muligheder der er på den
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vestlige side af fjorden.
Arne Jørgensen. Der har tidligere i.f.m. vandmiljøplanerne været udarbejdet forslag til nogle områder
ved Tuse Å, samt engarealer ved Løvenborg. Disse projekter vil det være oplagt at tage frem igen. Der
er blevet ansat en medarbejder på Landsdelscenter Falster, som bl.a. skal arbejde med Isefjorden som
indsatsområde. Dette arbejde vil dog naturligvis ske i samarbejde med distriktet. Gode forslag
modtages derfor gerne.
Ole Jerichow. Dette er mit sidste møde i brugerrådet idet jeg ikke fortsætter i kommunalpolitik efter
2006. Det har været nogle spændende og gode møde jeg har deltaget i. Det har været interessant at lære
noget om skoven og hvad der foregår.
AnneLise Stam. Det er også mit sidste møde, og jeg vil ligesom Ole Jerichow sige tak for mange gode
og konstruktive møder her i brugerrådet.
Arne Jørgensen. Takkede ligeledes for det gode samarbejde som havde været gennem de forløbne år,
og for de mange gode input og forslag til driften af distriktets arealer, som både Annelise Stam og Ole
Jerichow er kommet med.
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