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Årets sommermøde fandt i år sted på Fugledegård ved Tissø. 
Arne Jørgensen indledte mødet med en orientering om baggrunden for det nye naturcenter på 
Fugledegård. Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland erhvervede for en del år siden ejendommen inkl. 
Jorden, som går helt ned til Tissø. Netop jorderne til Fugledegård og området på vestsiden af Tissø er 
kendt for sine mange spor fra fortiden, bl.a. ligger resterne af Danmarks største Stormandsgård på 
Fugledegårds jorde. Der er efterfølgende sket magelæg og erhvervelser, så Skov- og Naturstyrelsen nu 
ejer 60,5 ha. 
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands overdrag efterfølgende ejendomsretten til bygningerne til den 
daværende Hvidebæk kommune, som kort efter orkanen i 1999, hvor bygningerne blev ødelagt, 
begyndte opførelsen af først en formidlingsbygning, sidenhen er der opført endnu en større bygning, 
som skal bruges til undervisning, kurser, foredrag og lignende. Efter kommunesammenlægningen kom 
bygningerne under den nuværende Kalundborg kommune. For at styrke formidlingen af området og 
udnyttelsen af bygningerne, ansatte kommunen i år Ole Rasmussen som naturvejleder. 
Herefter orienterede den nye naturvejleder, Ole Rasmussen, om de muligheder der er på Fugledegård. 
Ole Rasmussen viste rundt og fortalte om de tanker og muligheder, der er på stedet. Bl.a. er der 
sheltere, som kan lejes, derudover er der også et madpakkerum med udsigt over Tissø i den ene af 
bygningerne, som frit kan benyttes af de besøgende i området. I den nye bygning er der både et større 
lokale til f.eks. udstillinger og foredrag, derudover er der et lokale, som kan anvendes til f.eks. 
uundervisning af en skoleklasse, endelig er der toilet- og køkkenfaciliteter i den nye bygning. Det vil 
være muligt at leje disse lokaler til forskellige arrangementer, men da det hele er så nyt endnu, er det 
endnu ikke afklaret, hvordan og hvad det skal koste. Ole Rasmussen forventer, at der i løbet af 
efteråret, vil komme noget mere konkret om brugen af stedet. 
Efter en tur rundt i bygninger besigtigedes arealerne, som stadig forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, 
Vestsjælland. Der er bl.a. opført et fugletårn med udsigt over Tissø.  
Arealerne ligger nu som kreaturgræssede enge, som går helt ned til Tissø. Området er et godt sted for 
mange forskellige fugle bl.a. står her ofte mange gæs. Man kan også være heldig at opleve havørnene, 

 1



som fouragerer ved Tissø eller raster i området. 
  
Den gamle stormandsgård, som området er meget berømt for, er markeret i terrænet med egestolper i 
parallelt forskudt de gamle huller fra det oprindelige træværk. 
Hele området omkring Tissø er nærmere beskrevet i folderen "Fugledegård ved Tissø, vikingernes og 
fuglenes sø", som også kan findes på vores hjemmeside 
www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/Fugledegaard 
 
Efter besigtigelse af og orientering om området fortsatte møde i et af mødelokalerne på Fugledegård. 
 
Ingen bemærkninger til det udsendte dagsordensforslag.  
Der var heller ingen bemærkninger til at Ole Rasmussen deltog i mødet som tilhører. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgninger. 
Ingen bemærkninger til referatet fra mødet d. 5.12.2007 
 
Opfølgning. 
Slagfælder til mink. På sidste møde blev demonstreret slagfælder til fangst af mink. Vi har siden da haft 
opsat disse fælder på flydeplatforme bl.a. i Højby Sø, og der er indtil nu fanget 3 mink i disse fælder. 
Flydeplatformene har virket efter hensigten, idet der ikke har været fanget andet end mink. Projektet 
med disse fældetyper fortsætter året ud, og herefter skal det evalueres, om det kan bredes ud til en 
større kreds. 
 
Mårkasser. Der er nu i samarbejde med DN ved biolog Bo Håkansson opsat ca. 20 mårkasser i skovene 
i Odsherred, arbejdet med at kontrollere kasserne, indsamle hårprøver foretages af Bo Håkansson. Når 
der foreligger resultater af undersøgelserne, vil der blive informeret herom. 
 
Hesteadgang til stranden.  I Høve skov er skiltningen på plads, så der er nu lovlig adgang til stranden 
for rytterne, således at de kan komme ud og bade med hestene. Adgangen til hestebadning er i den 
vestlige del af Høve Skov. 
Stokkebjerg skov her arbejdes der på en løsning, således at rytterne kan komme til stranden uden at 
genere de badende. 
 
Skovens dag 2008. 
Skovens dag blev i år afholdt i Boserup skov. Der kom ca. 750 til Skovens dag i år. Hvornår Skovens 
dag holdes næste år er endnu ikke meldt ud. Omfanget af næste års Skovens dag, samt hvor det skal 
være er endnu ikke planlagt. 
 
Offentlig brugerrådstur. Afholdes på Røsnæs i løbet af efteråret. Turens tema vil bl.a. være en 
orientering af EU-Life Overdrevsprojektet som p.t. er i gang på Røsnæs. Nærmere om dato, mødested 
og tid, sendes til både medlemmerne i Brugerråd NV og SØ, endvidere vil det blive lagt på 
hjemmesiden, hvor man også kan læse yderligere omkring selve projektet. 
 
Tyre på græsningsarealer i Bjergene. 
Der kom ikke bemærkninger til vores ønsker om at lave nye tyrefolde i Bjergene. Det er ligeledes 
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drøftet med kommunen. Der er derfor nu lavet nye tyrefolde, og der er sat skilt op med at der er tyr i 
folden. 
 
Sti ind i Grønnehave skov. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet. 
 
Certificering. Alle statens skove er nu certificeret både FSC og PEFC certificeringen er godkendt. For 
at sikre at bestemmelserne i certificeringen overholdes foretages kontrolbesøg på de enkelte lokale 
enheder, af firmaet NEPCON. Vi har netop haft kontrolbesøg, hvor både kontoret og udvalgte områder 
i skovene blev besigtiget. Der blev blandt andet set på, hvorledes vi sikrede at beskyttede arter og 
naturtyper ikke lider overlast i.f.m. den almindelige drift, hvad der plantes, kontakten til forpagtere og 
entreprenører m.v.. Umiddelbart var der ikke forhold som blev påtalt. 
 
Genskabelse af Nygård Sø i Odsherred. Odsherred kommune har bevilget 3 mil. til projektet, og der er 
modtaget tilsagn fra flere fonde, om at de vil støtte projektet. Ejendommen er i mellemtiden blevet 
solgt, så hvorvidt projektet kan gennemføres sammen med de nye ejere, vil formentligt blive afklaret i 
løbet af sommeren. 
 
EU-lifeprojekt Korevlerne og St. Vrøj, Saltbækvig. 
Korevlerne. Der har været holdt møde med Grønt Råd i Odsherred (GRO), hvor der blev orienteret om 
projektet, og hvor hegnslinjer, låger, græsning m.v. blev drøftet. GRO tog forslaget til hegning m.v. til 
efterretning. Der vil nu blive udarbejdet udbudsmateriale på hegnsopsætning, og det tilstræbes at 
hegnet opsættes i år, og hvis muligt allerede græsning i løbet af efteråret, og ellers fra foråret 2009 af. 
 
St. Vrøj, Saltbækvig. Der er allerede sidste år foretaget nedskæring af opvækst og opsat hegn, der 
resterer kun justering af hegnslinjen, samt nedskæring af lidt roser, bæverasp og gyvel, samt indkøb af 
køer, som er velegnede til netop denne type overdrevsarealer og strandenge. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Status indsatsområde Isefjorden (Miljømilliarden)  
Siden sidste møde er projektet med våde enge ved Løvenborg underskrevet af ejeren af området. Der 
vil i løbet af efteråret i år eller til næste forår blive sat kreaturhegn, etableret stier og fugleskjul, samt 
lavet oversvømmelse af et større område. Det samlede projektområde omfatter ca.130 ha. Når projektet 
er færdigt vil der være en lavvandet sø på ca.40 ha., ca. 20 ha. våde enge rundt om søen, samt ca. 70 ha 
andre græsarealer m.v.  Udover at tilbageholde ganske meget kvælstof, vil søen også blive et 
spændende fugleområde, med gode muligheder for at offentligheden for at opleve området. 
 
Udover ovennævnte projekt er 2 andre projekter blevet udvalgt. 
1) Tempelkrogen, området mellem motorvejen og den gamle Holbæk - Roskilde landevej. 
2) TuseMårsø enge ved Holbæk. 
Der har været afholdt offentlige møder for begge områder. Der er efterfølgende iværksat, ved 
Jordfordelingskontoret i Tønder, en lodsejerundersøgelse og en teknisk forundersøgelse ved Orbicon og 
Rambøll 
Begge undersøgelser er for Tempelkrogens vedkommende færdige, og resultatet heraf vil blive 
præsenteret på et lodsejermøde d. 12/6-08. Vedr. TuseMårsø enge er undersøgelserne endnu ikke helt 
færdige, men forventes afsluttet i den allernærmeste fremtid, og der holdes lodsejermøde 19/6-08.    
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Når lodsejermøderne har været afholdt, vil styregruppen på baggrund af holdningerne både fra møderne 
med lodsejerne og fra selve lodsejerundersøgelsen, indstille til Skov- og Naturstyrelsen om der er basis 
for at arbejde videre med projekterne. Indstillingen påregnes sendt efter sommerferien. 
 
De øvrige projekter som blev foreslået har, som bekendt, ikke kunnet nyde fremme, idet man har 
vurderet at kvælstofstilbageholdelsen ikke er stor nok i.f.t. investeringen. Flere af de foreslåede 
projekter har et stort frilufts- og naturmæssigt indhold, men kvælstofstilbagholdelsen vejer tungest, og 
derfor vil der ikke, her og nu, blive arbejdet videre med disse projekter. 
Vedrørende Sidinge Fjord er der ikke umiddelbart opbakning til nogen former for vand. Kommune har 
dog fået en mindre bevilling til en forundersøgelse. 
 
Christian Heerslev. Jagtforeningerne, som har skydebane på TuseMårsø enge, er positivt stemt overfor 
projektet. De vil blot være sikre på, at de får mulighed for at etablere en skydebane et andet sted i 
nærheden. Derudover har de opfordret til, at man i projektet også ser på det vand, der er i baglandet. 
 
Lasse Braae. Hvis de tre nævnte projekter ikke bliver til noget, bør man undersøge mulighederne for at 
overføre pengene til nogle af de projekter der i første omgang ikke blev godkendt. Det ville være meget 
trist hvis Isefjorden ikke fik nytte af Vand-Miljømilliarden.  
 
Benny Sloth. Man burde også kigge på de mange sommerhusområder, der er i Odsherred. Langt de 
fleste har sivedræn og vandet herfra ledes mange steder ud i Isefjorden. Her kunne Vand-
Miljømilliarden være en hjælp til, at vandet renses yderligere, inden det løber ud i Isefjorden. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Status Åmoseprojektet, Røsnæs Fyr og Boserup Naturskole 
Status Åmosen. Projektet er taget af finansloven, og der vil derfor ikke ske noget i området foreløbigt. 
 
Status Røsnæs fyr.  Det er nu vedtaget af Røsnæs Fyr overdrages til Skov- og Naturstyrelsen. 
Overdragelsen skete d. 1/5-08. Den 27/6-08 vil både Miljøministeren og Forsvarsministeren komme til 
Røsnæs Fyr for at markere overdragelsen af fyret fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet. 
Planerne for den fremtidige anvendelse af fyret er under udarbejdelse. Der er bl.a. planer om at bruge 
flere af bygningerne til udstilling, og der arbejdes i øjeblikket på at skaffe midler til etablering af en 
koldkrigsudstilling, sammen med Stevns Fyr og Langelands Fortet. Derudover arbejdes der på at give 
offentligheden adgang til at komme op i fyret. Selve fyrområdet, som tidligere har været lukket for 
offentligheden, vil blive åbnet, og der vil blive etableret forskellige publikumsfaciliteter. Arbejdet med 
udviklingen af hele fyrkomplekset sker i samarbejde mellem Kalundborg kommune og Skov- og 
Naturstyrelsen, Vestsjælland. 
Christian Heerslev. Der er udarbejdet en ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond om tilskud til 
indretning af et koldkrigsmuseum i en del af fyrmesterboligen, Stevns Fyr og Langelands Fortet er også 
med i ansøgningen. 
 
Naturskole Boserup Skov 
Der arbejdes fortsat med at lave en naturskole i Boserup skov. Der har været afholdt møder med både 
forvaltning og politikere i Roskilde kommune, og der er fortsat opbakning til etablering af en 
naturskole i bygningerne i Boserup skov. Forvaltning i Roskilde kommune arbejder p.t., med baggrund 
i de møder der har været af holdt med enheden, på et oplæg der skal forelægges byrådet i Roskilde til 
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behandling. Hvis naturskolen, mod forventning, ikke bliver til noget, vil der blive arbejdet videre med 
at lave et økocenter - madpakkehus eller lignende i bygningerne.  
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Status Grønne Partnerskaber. 
I forbindelse med Vand-Miljømilliarden blev der afsat midler til grønne partnerskabsprojekter, status 
på disse projekter er følgende: 
• Hop sjov i skov, fokus på børn og motion. Der er bevilget et tilskud på 150.000 kr. 
• Sti rundt om Sorø Sø. Der er tale om vedligeholdelse og forbedring. Her der bevilget 200.000 

kr. 
• Cykelrute Hav til Fjord i Odsherred. Projektbeskrivelse er sendt, der søges om 250.000 kr. 
• Sorø Kodriverlaug her søges om 150.000 kr. 
• Strandmarken ved Isefjorden. Projektet blev ikke godkendt. Sanering af området og forbedring 

af området for lokalbefolkningen gennemføres i stedet som et samarbejdsprojekt mellem 
Odsherred kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland. 

• Gørlev - Høngstien, projektet er endnu kun på skitseniveau. 
 
Der er stadig midler til rådighed til nye projekter, er der forslag, eller er man usikker på, hvad der kan 
søges om, kan yderligere oplysninger fås hos Lindhardt Mikkelsen på enhedens kontor. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Inddragelse af offentligheden i Brugerrådets arbejde. 
På sidste møde blev diskuteret, hvorledes offentligheden inddrages mere i Brugerrådets arbejde. Det 
blev aftalt at medtage det som et særskilt punkt på dette møde for at drøfte, hvad der kan gøres. 
Benny Sloth. En mulighed kunne være at man bruger hjemmesiden noget mere, til at informere om, 
hvad der sker i skoven. Aviserne vil sikkert også gerne bringe artikler, hvis de bliver forsynet med 
materiale. 
 
Lasse Braae. Brugerrådet har i modsætning til f.eks. grønt råd i kommunen mere karakter af en 
orientering, end det er besluttende. Der er behov for mere konkrete drøftelser-forslag. 
 
Arne Jørgensen. I retningslinjer for brugerrådene står bl.a., at brugerrådene er rådgivende, samt at der 
på møderne kan drøftes spørgsmål og emner rejst af brugerrådets medlemmer, samt at distriktet orienterer 
om dets arbejde, aktuelle emner og planlagte tiltag. Drøftelserne kan omfatte alt vedrørende drift, pleje og 
brug af distriktets arealer, dog kan personale- og kontraktforhold og myndighedsafgørelser ikke behandles 
af brugerrådet. 
Vi er meget indstillet på at drøfte forskellige emner og forslag, og vil i det omfang, det er foreneligt med 
driften af arealerne i øvrigt, gerne være med til at gennemføre nye tiltag. 
Vi ser også meget gerne, at der fra brugerrådets medlemmer kommer forslag til drøftelser på møderne. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Tid og sted for næste års sommermøde. December mødet er tidligere 
aftalt til onsdag d. 3/12-2008. kl. 15.00 
Næste års sommermøde holdes d. 28/5-2009 kl. 15.00. 
Enighed om at besøge Røsnæs og Røsnæs fyr 
Mødested vil fremgå af dagsordenen. 
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Ad dagsordenens pkt. 7. Evt. 
Peder Toft. Der er fra flere sider udtrykt ønske om nogle MB-ruter i skovene i Odsherred. 
Arne Jørgensen. Der er på vores arealer 2 MB-ruter. Den ene ligger i skovene ved Hvalsø, og er meget 
kendt for sine mange udfordringer for MB-rytterne, den anden ligger i Kloster skov ved Kalundborg. 
Der er udarbejdet foldere over begge ruter, og folderne findes på vores hjemmeside. Vedr. etablering af 
en MB-rute i skovene i Odsherred, vil vi se på, om der er steder, hvor det kan forenes med den øvrige 
brug af skovene. 
 
Lasse Braae. Der er efterhånden en stigende konflikt med Kite-surfere i EU-fuglebeskyttelsesområder. 
Findes der regler for Kite-surfere i disse områder? 
 
Arne Jørgensen. Det vil vi undersøge nærmere, og efterfølgende give en tilbagemelding herpå. 
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