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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. d. 29. maj 2008
Opfølgning.
Hesteadgang til stranden ved Stokkebjerg Skov.
Stokkebjerg Skov her har vi holdt møde med hestefolket. Der arbejdes fortsat på en løsning, således at
rytterne kan komme til stranden uden at genere de øvrige gæster til stranden.
Udspillet ligger hos rytterne.
Offentlig brugerrådstur. Blev afholdt på Røsnæs. Turens tema var bl.a. en orientering om EU-Life
Overdrevsprojektet som p.t. er i gang på Røsnæs. Der kom ca. 25 deltagere til turen. Der var ingen
bemærkninger til de foreslåede nye hegningerne, så længe at det stadig vil være muligt at komme rundt
på arealerne. Da der er tale om tidligere landbrugsarealer, hvor der ikke hidtil har været stier, vil de nye
hegninger ikke medføre begrænsninger i færdslen. I de folde gælder, som for de fleste af vores arealer,
at det også er tilladt at færdes i foldene. Der vil blive enkelte folde, hvor der også må gå tyre, men der
vil i de konkrete tilfælde blive skiltet herom.
Sti ind i Grønnehave Skov. Sagen er nu færdigbehandlet. Vi har på anmodning fra Kulturarvstyrelsen
retableret, de ulovlige gennemgange af diget. Vi ønsker ikke at der skal være mange små
"uautoriserede" indgange ind over digerne ind i skoven, og vil derfor i samarbejde med
beboerforeningen i Annebergparken, drøfte hvor man hensigtsmæssigt kan placere én officiel indgang
til skoven, således at beboerne får mulighed for at bruge Grønnehave Skov.
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
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enheder, af firmaet NEPCON. Vi har i foråret haft et sådant kontrolbesøg. Her blev både kontoret og
udvalgte områder i skovene 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.. Der er nu kommet en rapport fra deres kontrolbesøg her på enheden,
og der var intet væsentligt at bemærke i.f.t. certificeringen.
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 er udarbejdet udbudsmateriale på hegnsopsætning, og truffet aftale med en
entreprenør om opsætning af hegn. Opsætningen er imidlertid blevet udsat til foråret 2009, idet der fra
nogle lokale sommerhusgrundejerforeninger er sendt klage til Naturklagenævnet og Fredningsnævnet
over de påtænkte hegninger. Vi kan derfor først gå i gang med arbejdet når klagerne er blevet
behandlet.
St. Vrøj, Saltbækvig. Der blev i 2006 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. Der er bevilget lidt flere midler til
færdiggørelse af projektet, og der arbejdes på at få hovedparten af det resterende arbejde udført i den
kommende vinter.
Ad dagsordenens pkt. 2. Miljømilliarden. Indsatsområde Isefjorden og mulige projektområder.
Siden sidste møde er projektet med våde enge ved Løvenborg sat i gang, bl.a. omlægning af et mindre
stykke åstrækning og opsætning af hegn. Der vil i løbet af næste forår blive etableret stier og
fugleskjul, således at den almindelige borger får mulighed for at opleve området. 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
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
På baggrund af resultaterne af lodsejerundersøgelsen er det besluttet, at arbejde videre med begge
projekter. Der er taget kontakt i begge områder til nogle af de lodsejere, der har udtrykt interesse i at
afhænde deres ejendomme. Det er dog endnu uvist, om der er penge til gennemførelse af begge
projekter.
I første omgang vil evt. erhvervelser blive brugt til puljejord, således at der er jord til brug for evt.
magelæg begge områder.
Efterhånden som der sker noget i de forskellige områder, vil der blive udarbejdet ”Nyhedsbreve”.
Disse kan findes på: www.skovognatur.dk/Natur/Naturprojekter/vandognatur/Isefjorden
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Ad dagsordenens pkt. 3. Næsholm/Nygård Sø, Røsnæs Fyr og Boserup Naturskole
Nygård sø/Næsholm. Vi har nu modtaget de underskrevne skøder på den jord, der skal bruges til
projektet. Arbejdet med planlægningen og ansøgningerne går nu i gang Der skal bl.a. anlægges et par
dæmninger, etableres en sti rundt om området, laves en bro ud til borgruinen. Det forventes, at arbejdet
med disse ting vil være meget langt fremme midt på sommeren næste år.
Projektet sker som et samarbejde mellem Nordea Fonden og Odsherred Kommune, som begge har
betalt for erhvervelsen af jorderne, og Skov- og Naturstyrelsen, som står for selve gennemførelsen af
projektet, og den efterfølgende pleje.
Røsnæs fyr. Røsnæs Fyr er nu overtaget af Skov- og Naturstyrelsen.
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. Ansøgning om midler er sendt til
Arbejdsmarkedets Feriefond, og der forventes svar på ansøgningen i starten af det nye år. Derudover
arbejdes der på, under en eller anden form at give offentligheden adgang til at komme op i fyret, der er
blandt andet sikkerhedsmæssige forhold som skal afklares, inden det kan komme på tale at åbne op for
at man kan komme op i fyret. Selve fyrområdet, som tidligere har været lukket for offentligheden, er
åbnet, og der er etableret forskellige publikumsfaciliteter. Arbejdet med udviklingen af hele
fyrkomplekset sker i samarbejde mellem Kalundborg kommune og Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjælland.
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. Forvaltningen 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 behandling. Vi er allerede begyndt, lidt i det små, med at indrette den ene af bygningerne,
således at den kan bruges til naturformidling, derudover er Roskilde kommune blevet tilbudt et antal
ture for skoler med vores naturvejleder. Tilbuddet er på samme niveau, som dem der afholdt her i 2008.
Selve etableringen og driften af en egentlig naturskole er dog fortsat afhængig af deltagelse af Roskilde
Kommune.
Åmosen blev sidste år taget af finansloven, og er ikke på finansloven for 2009, så vi arbejder for vores
vedkommende ikke mere med projektet.
Et enigt brugerråd fandt, at det var meget beklageligt at et så enestående område både mht. til
kulturminder og til natur ikke blev til noget. Der blev derfor opfordret til, at man får sat Åmosen på den
politiske dagsorden igen.
Ad dagsordenens pkt. 4. Naturkanon.
Miljøministeren har besluttet, at også natur skal have sin egen Naturkanon. Tanken er, at alle borgere
får mulighed for at komme med forslag til, hvad de synes skal med i en Naturkanon. Man kan foreslå
alt indenfor natur både landskaber, steder, flora, fauna m.v. Der er ingen begrænsninger i, hvad man
kan foreslå. Et dommerpanel vil så udvælge, på baggrund af de forslag der er indkommet, hvad der
skal udpeges som Naturkanon indenfor de forskellige kategorier.
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Alle lokalenhederne i Skov- og Naturstyrelsen er blevet opfordret til, for at informere om
Naturkanonen, hver især at udpege et særligt spændende sted på enheden, hvor der skal holdes en
ekskursion, for at man kan præsentere tanken med en naturkanon. Det er meningen at pressen også skal
inviteres, og arrangementet vil være åbent for alle.
Vi har foreslået at holde en ekskursion til Røsnæs. Arrangementet vil formentligt finde sted engang i
starten af det nye år. Det er endnu uvist om Miljøministeren deltager.
Når det er afklaret, hvornår turen skal være, sendes dette til brugerrådets medlemmer.
Der er desuden oprettet en hjemmeside, hvor alle kan komme med forslag til, hvad de synes bør
udvælges. Nærmere kan ses på www.skovognatur.dk/Ud/Naturkanon
Ad dagsordenens pkt. 5. Grønne Partnerskaber.
I forbindelse med Vand-Miljømilliarden blev der afsat 15 mil. kr. hvert år over 3 år til grønne
partnerskabsprojekter til brug for hele landet. Der er indtil nu i 2008 godkendt 3 projekter inden for
vores område
•
Sti rundt om Sorø Sø. Der er tale om vedligeholdelse og forbedring. Her er der bevilget 250.000
kr.
•
Cykelrute Hav til Fjord i Odsherred. 165.000 kr. er bevilget..
•
Sorø Kodriverlaug. Videreudvikling af kogræsser tanken. Her bevilget 137.000 kr.
Der er netop afholdt møde i det Grønne Råd for Kalundborg, og her kom der 6 forslag. 2 af disse
forslag er allerede langt fremme i processen, idet der kun mangler tilbagemelding fra DN Kalundborg
inden de sendes ind til Skov- og Naturstyrelsen.
De 2 forslag drejer sig dels om naturpleje på Eskebjerg Vesterlyng, her søges om 350.000 kr., og dels
om udgivelsen af en bog om den sjældne og særegne flora der findes på Røsnæs og Asnæs, her søges
om 400.000 kr. Hvis der bevilges midler til denne bog, er det tanken, at det skal følges op med
ekskursioner ud til de lokaliteter, der beskrives i bogen.
De 4 andre projekter, som der endnu ikke er udarbejdet detailplanlægning på er: Sti omkring Gørlev sø,
plejeplan for østsiden af Tissø, spejdercenter ved Buerup og Høng-Værslev stien.
Holbæk Kommune har også et indsendt et forslag til et grønt partnerskab. Det drejer sig om en
rekreativ sti fra Hagested over engene over Lammefjordskanalen til Audebo Plantage, og herfra videre
via stisystemet i skoven til Lammefjordsdæmningen, hvor stien herfra fortsætter over i Isefjordstien.
Der er fra anden side bevilget midler til selve stien, og der søges om midler via grønne partnerskaber til
en bro over kanalen. Der mangler kun lidt i selve ansøgningen inden den sendes ind til Skov- og
Naturstyrelsen til videre behandling.
Der er stadig flere kommuner, som endnu ikke har oprettet grønt råd, som er det fora, hvorfra
ansøgninger om grønne partnerskabsprojekter skal komme fra.
Der er indtil nu disponeret over 23 mill. kr. til grønne partnerskabs projekter, og der er 27 mill. kr. der
endnu ikke disponeret over, så der er stadig plads til nye projekter. Er der forslag til nye projekter, eller
er man usikker på, hvad der kan søges om, kan yderligere oplysninger fås hos Lindhardt Mikkelsen på
enhedens kontor.
Der er desuden oprettet en hjemmeside,
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www.skovognatur.dk/Service/Tilskud/groennepartnerskaber/lgpbaggrund hvor der ligger en
beskrivelse af de projekter, der er indtil nu er bevilget midler til. Derudover er det her muligt bl.a. at
hente yderligere oplysninger om, hvad et grønt partnerskab er.
Ad dagsordenens pkt. 6. Orientering om lokalenhedens bemandingssituation m.v.
Der har igennem mange år været ansættelsesstop for bl.a. skovarbejdergruppen i Skov- og
Naturstyrelsen. Dette langvarige ansættelsesstop har bevirket, at der efterhånden var opstået en skæv
fordeling af antallet af skovarbejdere på de forskellige enheder. Vi var f.eks. kommet meget langt ned i
antal faste skovarbejdere, i dag er vi således kun 10½ skovarbejder årsværk.
For at ændre på denne noget skæve fordeling af skovarbejdere, samt i erkendelse af at der efterhånden
er meget arbejde, f.eks. skovning der bliver udført af maskiner og entreprenører, har vi været igennem
en større omstrukturering af skovarbejdergruppen i hele Skov- og Naturstyrelsen. Der er i dette efterår
i.f.m. denne omstrukturering således nedlagt 56 skovarbejderstillinger på andre enheder. 10 af de
medarbejdere, hvis stillinger er blevet nedlagt, er blevet tilbudt at flytte til andre enheder, som er blevet
opnormeret. Vi er i den forbindelse blevet stillet i udsigt, at vi kan ansætte 3 skovarbejdere, udover dem
vi allerede har. Den ene stilling er blevet besat med en skovarbejder fra en anden enhed, og de 2 sidste
stillinger håber vi fortsat at få lov at besætte engang i 2009. Den økonomiske situation kan måske
bevirke, at det vil trække ud med ansættelsen af de 2 sidste, vi håber dog og tror på, at de kan besættes i
løbet af 2009. Det forøgede antal skovarbejderårsværk, som vi således er blevet tilført vil primært
medføre, at vi får mulighed for opprioritere nogle af vores kerneområder, som er naturvejledning,
naturgenopretning og naturpleje.
Brugerrådet fandt, at det var meget positivt, at vi således får mulighed for en øget indsats indenfor
områder som naturvejleding, naturgenopretning og naturpleje.
Ad dagsordenens pkt. 7. Skovens Dag 3/5 2009, samt andre landsdækkende arrangementer i
2009.
Skovens dag 2009 afholdes d. 3/5-09 på Røsnæsgården, årets tema er Klima. Nærmere om dagens
indhold vil fremgå af vores hjemmeside. Udover Skovens Dag, som efterhånden har været en tradition i
mange år, er det besluttet at der skal afholdes flere landsdækkende arrangementer. I 2009 vil der blive
afholdt følgende landsdækkende arrangementer, udover Skovens Dag.
•
Store Brændedag, lørdag d. 24. januar.
•
Skovens Dag, søndag d. 3. maj.
•
”Forbudt for børn” søndag den 14. juni.
•
Handicapfaciliteter, søndag d. 30. august
•
Adventsdag, søndag d. 29. november
Yderligere information om de forskellige arrangementer kan ses på: www.skovognatur.dk
Ad dagsordenens pkt. 8. Offentlig brugerrådstur 2009.
Det er i begge brugerråd tidligere aftalt, at der ikke afholdes offentlig brugerrådstur i det område, hvor
der holdes Skovens Dag. I 2009 vil Skovens Dag, som nævnt, blive afholdt på Røsnæs, som er i dette
brugerråds område, og derfor skal den offentlige brugerrådstur afholdes i det andet brugerråds område.
Dette brugerråds medlemmer er naturligvis meget velkomne til denne tur også, nærmere omkring turen
tilsendes brugerrådets medlemmer.
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Ad dagsordenens pkt. 9. Tid og sted for næste års decembermøde. Sommer mødet er tidligere
aftalt til torsdag d. 28/5-2009. 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.
Decembermødet 2009 afholdes tirsdag d. 8/12-09 kl. 15.00 på skovridergården Mantzhøj.
Ad dagsordenens pkt. 10. Evt.
Benny Slot. Den store p-plads ved Kabelhuset trænger til nogle læs grus. Der er i.f.m. den sidste tids
megen regn opstået en ganske stor "sø" på p-pladsen.
Karoline Seehusen. Motionsbaner med forskellige redskaber i skoven, er det muligt at lave flere af
disse rundt omkring i skovene. De steder hvor der er etableret motionsbaner, bliver de meget benyttet.
Arne Jørgensen. Vi har allerede en motionsbane i Hyrdehøj Skov, som er lavet i samarbejde med lokale
foreninger. I første omgang vil vi se hvor meget den bliver brugt, og i fald der skal baner andre steder,
bør det være i nærheden af de større byer. Motionsbaner i skove langt fra store byer, vil formentligt
ikke blive særligt meget benyttet.

6

