j.nr. SNS-217-00002
Referat af Brugerrådsmøde SØ mandag d. 11.12.2006
Deltagere:

Tove Binzer, Danmarks Naturfredningsforening
Gert Emerek, Hvalsø Kommune
Anna Skov Hansen, Roskilde Kommune (Kommuneforeningen)
Arne Jørgensen, Odsherred skovdistrikt
Hans Jessen, Odsherred Skovdistrikt
Palle Graubæk, Odsherred Skovdistrikt, referent

Afbud fra:

Lars Smidth (Landboforeningerne)
Flemming Damgaard Larsen, Roskilde Amt
Jørgen Jørgensen
Inga Skærris, Danmarks Idrætsforening

Fraværende: Friluftsrådet, vakant.
Den udsendte dagsorden blev godkendt med følgende 2 punkter jvf. den udsendte mail.
1) Høring/orientering om kommende stiplaner
2) Ønske fra DN Roskilde om en ekstra plads i brugerrådet.
De 2 forslag til tilføjelse til dagsorden føjes ind mellem den udsendte dagsordenens pkt. 2 og 3.
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning
Referatet af mødet d. 14.6.2006 godkendt uden bemærkninger.
Opfølgning:
•
•

Hundeskovene i Boserup, Høng, Hyrdehøj, og Klosterskov er nu færdige. Der er allerede stor
glæde blandt mange hundefolk for de nye hundeskove.
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 uløbet. Den ene lejer har nægtet at anerkende udløbet og har anlagt sag mod
distriktet. Sagen er netop afgjort ved Øste Landsret og distriktet fik medhold i at udløbet var
lovligt. Det er endnu uvist om lejeren vil anke til Højesteret. Når det er 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). Distriktet retter
fornyet kontakt til bl.a. Skoledirektøren i Roskilde kommune, samt de andre nærliggende
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kommuner som kunne være potentielle brugere af en naturskole.
Tove Binzer. Indtil der er afklaring på om der kan etableres en naturskole i bygningerne i Boserup skov,
kunne man til en start overveje at etablere noget passiv formidling af området i form af opsætning af
informationstavler om de forskellige naturtyper der findes i området.
Hans Jessen. Vi overvejer at tilbyde Roskilde kommune naturvejledning, med en af vores
medarbejdere som netop har afsluttet naturvejlederuddannelsen, under en eller anden form i Boserup
skov indtil der er afklaring på hvorledes naturformidlingen vil blive i den nye Roskilde kommune
•

Gert Emerek. Vedrørende Tadre Mølle blev der afholdt et møde ultimo juni måned. Der har
hidtil ikke været den store opbakning til de nye tanker omkring brugen af området. Der er
kommet en tilbagemelding fra skovdistriktet gående på at de indtil videre vil bruge de fleste
ressourcer på at få startet noget op i Boserup skov, ellers er der ikke kommet nogen væsentlige
tilbagemeldinger. Så indtil videre er vi afventende og ser hvilke muligheder der vil blive i den
nye storkommune, Ny Lejre.

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, hvori det vil være nærliggende at distriktet deltager, 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 kommunerne, 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 uforandret i en periode
på 1 - 3 år 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 Ringsted, Roskilde og
Ny Lejre kommuner, 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 3 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.
Ad dagsordenens pkt. 2a. Ønske fra Roskilde DN lokalkomite om en ekstra plads i brugerrådet.
Arne Jørgensen. Udpegningen af medlemmer til distrikternes brugerråd sker f.s.v. angår Danmarks
Naturfredningsforening via samrådene. Yderligere udpegning af en ekstra DN repræsentant harmonerer
ikke med de øvrige foreningers udpegning af medlemmer til brugerrådet. Så derfor er distriktet ikke
indstillet på at der kommer et ekstra medlem fra DN-Roskilde ind i dette brugerråd.
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Når planerne om oprettelse af en naturskole eller lignende i Boserup skov er lidt længere fremme, vil
det være naturligt at inddrage en repræsentant fra DN i Roskilde i noget af det samarbejde der skal
etableres.
Danmarks Naturfredningsforening er såvel som andre foreninger selvfølgelig altid meget velkomne til
at rette henvendelse til distriktet, hvis der er noget man ønsker at drøfte.
Ad dagsordenens pkt. 2b. Orientering/høring om stiplaner.
Tove Binzer. Der er de senere år etableret mange gode store stisystemer/ruter som f.eks. Skjoldungerne,
Gudernes Stræde og Herslev stien. Fælles for de fleste af disse stisystemer er, at de er beregnet til et
længere forløb. Der er også behov for kortere ruter, idet der er mange mennesker der, når de går en tur,
meget gerne vil have et kortere forløb, således at man ikke bare skal gå ud ad stien og tilbage ad den
samme vej, det er ikke særligt inspirerende.
Hans Jessen. Når vi laver et nyt stisystem indtænker vi så vidt det overhovedet er muligt altid, at man
gives mulighed for at vælge flere ruter, således at der både er lange og korte ruter. Distriktet har netop
udgivet en lang række foldere for flere af skovene, og her er der netop flere forslag til ture, således at
man selv kan vælge om det skal være en kort, en mellem eller en lang tur, og de er planlagt således at
man ikke skal tilbage ad den samme sti. De skove der er lavet foldere over nu, er bl.a. Hyrdehøj, Høng,
Benløse; Klosterskov og Vollerup skov. Derudover findes også Skov og Naturstyrelsen officielle
vandretursfoldere.
Alle foldere både de officielle vandretursfoldere og de lokale foldere som vi har udarbejdet kan findes
på Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside www.skovognatur.dk.
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 en registrering af rødlistede arter,
således at man i driften kan tage de nødvendige beskyttelses hensyn.
Skov- og Naturstyrelsen har indgået en aftale med et firma Nepcon om at lave en
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interessentundersøgelse 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.
Ad dagsordenens pkt. 4. Publikumstiltag i Benløse, Hyrdehøj skov og Boserup skov.
Hans Jessen. I Hyrdehøj skov er der i år etableret hundeskov, kondibane, skovfitnessrute og
motionsruter. Der er desuden etableret 2 nye grillpladser. Etablering af bl.a. fitnessruten og,
motionsruten er etableret i samarbejde med Hellas (lokal atletik klub), Roskilde O-klub og Roskilde
kommune. Alle de nye tiltag er med i den nye folder der er lavet om skoven.
Der er således efterhånden kommet rigtigt godt gang i brug af skoven, og det er tydeligt, at der nu
kommer mange flere mennesker i skoven end tidligere. Der er udover de nævnte ting bl.a. handicaprute
i skoven, en økobase samt stort rollespil i skoven en gang om måneden.
Det er nærliggende når der nu er så stort et pres på skoven, at overveje hvilke muligheder der er for at
udvide skoven eller få flere arealer til forskellig brug. I den forbindelse er det nærliggende at se på
hvilke muligheder der måtte blive i de store områder der p.t. graves råstoffer i. Enighed i brugerrådet
om, at med den byudvikling der er i Roskilde kommune, vil der være behov for yderligere friarealer, og
distriktet blev derfor opfordret til at undersøge mulighederne bl.a. i de nærliggende råstofområder.
Boserup skov har i år også fået nogle flere publikumsfaciliteter bl.a. er den gamle shelter udskiftet med
3 nye, der er etableret nye bålsteder, samt lavet hundeskov. Alle de nye tiltag i Boserup blev drøftet på
møde mellem skovdistriktet ved Kjeld Jensen og en repræsentant fra DN Roskilde. Boserup skov er
fredet, og fredningen er med til at sikre at der ikke etableres tilsvarende omfang af faciliteter, som
f.eks. i Hyrdehøj skov.
Benløse skov. Det er en forholdsvis nytilplantet skov. På lang sigt vil der, hvis det bliver muligt at
erhverve jord i området, blive et noget større sammenhængende skovområde. Selvom skoven er ny og
endnu ikke særlig stor, har der fra naboernes side allerede være stor interesse for skoven. Derfor har
distriktet i år etableret grilpladser samt sat borde og bænke op rundt på arealet, der desuden er lavet
flere stier rundt i skoven, og endelig er der udarbejdet en lokal folder for skoven.
Der er desuden på opfordring fra naboerne oprenset et mindre vandhul.
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
politiske behandling af projektet.
Holdningen til projektet er 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.
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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 Garbølle-Nørremose
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 plantagen, 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 2007.
Som nævnt ovenfor afholdes næste års Skovens dag i Rørvig Sandflugtsplantage, som er beliggende
udenfor dette brugerråds område, derfor skal der, som tidligere aftalt holdes en offentlig brugerrådstur i
dette brugerråds område.
Hans Jessen. Der har allerede været en forespørgsel på afholdelse af en tur, som meget fint kunne være
den offentlige brugerrådstur. I Ny Lejre kommune afholdes der i perioden 14 - 29/4-07 kulturdage med
titlen "Vi sætter kursen" Forespørgslen går på en skovvandring med temaet fortiden og fremtidens
skove. Turen afholdes i samarbejde med Bent Godtfredsen fra Egns Historisk Forening og
skovdistriktet.
Enighed i brugerrådet om, at det var et udmærket forslag til den offentlige brugerrådstur og opfordrede
distriktet til at gå videre med turen.
Ad dagsordenens pkt. 9. Tid og sted for næste års decembermøde, sommermødet er tidligere
aftalt til d. 13.6.2007 kl. 14.30
Decembermødet afholdes mandag d. 12. december 2007 kl. 14.30. Mødested vil fremgå af
dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. 10. Evt.
Anne Skov Hansen, meddelte at dette var hendes sidste møde i brugerrådet, idet hun efter 31.12.2006
ikke længere er i byrådet. Hun takkede for et meget behageligt og godt samarbejde gennem de sidste
mange år.
Hans Jessen. Der er bl.a. i Bidstrup skovene efterhånden mange slædehundekørere. Distriktet giver
hvert tilladelse år til kørerne, i tilknytning til tilladelsen er der nogle regler som slædehundefolket skal
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overholde i.f.m. deres kørsel med hundene i skoven, derudover er aftalt en rute som de skal følge. Der
har desværre i dette efterår været et par uheldige episoder mellem slædehunde og ryttere. For så vidt
muligt at undgå at det sker igen har distriktet afholdt et møde, hvor der deltog nogle repræsentanter fra
slædehundefolket og fra rytterne, samt afholdt en arbejdsdag hvor både ryttere, slædehundefolk og
mountainbike ryttere har deltaget. Alle var enige om, at det var vigtigt at undgå yderligere konflikter.
For at imødegå uheldige episoder blev det aftalt at reglerne for slædehundekørsel samt kort med ruteforløb skulle sættes ved relevante indgange til skoven. Derudover skulle regler samt kortbilag lægges
på distriktets hjemmeside. Endelig blev det aftalt, som en forsøgsordning i resten af sæsonen, at alle
slædehundekørene skulle køre med en tydelig vest med nr. på, således at det er muligt hurtigt at finde
frem til hvem der måtte være involveret i evt. kommende episoder. Distriktet har hjemkøbt og udsendt
vestene til slædehundefolket. I år betaler distriktet for vestene, men hvis forsøget falder heldigt ud og
det besluttes at der hvert år i.f.m. udsendelse af tilladelserne skal medsendes en vest med nyt nr. vil
slædehundekørene fremover blive opkrævet et gebyr for vestene.
Tove Binzer. Der mangler publikumsfaciliteter i Gl. lejre området.
Arne Jørgensen. Hvis der er behov for yderligere opsætning af borde og bænke og lignende vil vi gerne
se på det. Området er dog fredet, hvorfor det kræver en tilladelse fra Fredningsnævnet. Vedr.
formidling af området vil det være oplagt at vi koordinere det med Hestebjerggård.
Det aftaltes at Tove Binzer fremsender kort med forslag til publikumsfaciliteter til distriktet..
Hans Jessen. Skovdistriktet har i samarbejde med Københavns statsskovdistrikt udgivet en fælles
folder med de 4 hundeskove der nu er rundt om Roskilde by. Denne folder kan i lighed med øvrige
foldere findes på distriktets hjemmeside.
Arne Jørgensen sluttede med at takke Anna Skov Hansen hendes gode medvirken i Brugerrådet
gennem alle årerne og ønskede alle glædelig Jul og godt Nytår.
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