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Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 6/6 2011
Det udsendte referat godkendt uden bemærkninger.
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser.
Finansloven for 2012 er nu vedtaget. Der er i den nye finanslov afsat i alt 231 mil. kr. over de næste 2
år til statslig skovrejsning og til vådområder. Yderligere information om hvordan midlerne forventes
brugt fremgår af dette link: www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2011/246_planer.htm.
Ad dagsordenens pkt. 3. Status afgræsning Skansehage og Sanddobberne.
CPO. Vi har netop fået tilsagn fra Natur-Erhvervstyrelsen om støtte til etablering af hegns-og
vandingsfaciliteter både på Skansehage og på Sanddobberne. Derudover er der også modtaget tilsagn
om et 5 årigt tilskud til afgræsning af begge områder.
Begge steder er Natura 2000 områder, og et af de største problemer er tilgroning med rosa rogusa. Vi
håber med etablering af græsningen at kunne bekæmpe roserne effektivt.
På Skansehage er det tanken, hvis det er muligt at skaffe dyr nok, at lade området afgræsse med får.
Specielt for Skansehage gælder, at det er meget besøgt område af både badegæster og hundeluftere. For
at imødegå evt. konflikter overvejes det, at der ikke skal være dyr på arealet i den periode, hvor der er
flest mennesker, der bruger området, d.v.s. at dyrene bliver fjernet fra arealet formentligt i
sommerferieperioden. Der er endnu ikke truffet aftale med nogen om afgræsningen, og det kan derfor,
hvis det viser sig vanskeligt at skaffe dyr på de betingelser, måske blive nødvendigt at tilpasse
vilkårene for afgræsningen med de muligheder der byder sig.

På Sanddobberne forventes afgræsningen at skulle ske med kreaturer. Der er allerede i dag aftale om
afgræsning på naboarealerne med kreaturer.
Begge projekter forventes at blive etableret i løbet af næste forår. Afgræsningen skal a.h.t. tilskuddene
være igangsat senest 1/6 2012
Annelis Stamm. det er vigtigt at informere om, hvorfor man afgræsser, og hvordan man kan færdes i
området, selvom der er dyr på. Informationen bør ske meget tidligt i projektet.
Lars Gudbergsen. Enig i at det er vigtigt med information, vi kunne evt. informere om det i vores
Nytårsbrev, som udsendes til alle vores medlemmerne i Sammenslutningen af sommerhusejere i
Odsherred.
Lis Dannenberg. Lyder meget spændende, især fåregræsningen vil helt givet være til stor glæde for de
mange besøgende. Der er andre steder etableret kogræsserlaug, måske kunne man overveje, hvis det
bliver vanskeligt at skaffe får nok, at etablere et fåregræsserlaug.
Ad dagsordenens pkt. 4. Naturgenopretningsprojekt Slettemose.
På naturstyrelsens ejendom Slettemose, som ligger ved fuglereservatet Hovvig og Nakke skov har det
fra enhedens side været planlagt at fuldende den naturgenopretning, som tidligere er påbegyndt i
området. Vi er i den situation, at vi i år har økonomi til at færdiggøre projektet.
For en del år siden blev en del af en stor drænledning gravet op til en åben grøft. Den resterende del af
denne drænledning, vil nu ligeledes blive gravet op til en åben grøft, således at der fremover vil blive et
åbent vandforløb helt ude fra Issefjorden og ind til kanten af Nakke skov. Derudover er der i området
nogle partier, hvor jorden vil blive gravet af således at der nogle flere lidt større åbne vandflader. En
del af den jord der skal graves af vil blive lagt på nogle af de eksisterende markveje således at man kan
færdes der tørskoet året rundt. I dag er der flere steder, hvor det i perioder kan være så vådt, at det kan
være vanskeligt at gå her. Det er vores forventning, at færdiggørelsen af projektet vil bidrage til endnu
bedre forhold for især fuglelivet, men også mange andre dyr som padder og insekter vil have gavn af
disse nye våde områder. Derudover vil man forhåbentligt også som besøgende få en stor oplevelse ved
at færdes i et varieret naturområde med så meget liv. Området vil også fremover blive afgræsset med
kreaturer.
Arbejdet starter i slutningen af december og forventes afsluttes medio januar 2012.
Ad dagsordenens pkt. 5. Status Natura 2000 planerne.
Natura 2000 planer. Planerne sendes i høring d. 7/12 2011. Når Natura 2000 planerne er rettet til med
de indkomne høringssvar har kommunerne 6 mdr. til udarbejdelse af handleplaner for de private
arealer, og vi har ligeledes 6 mdr. til udarbejdelse af plejeplanerne for de arealer, vi administrerer.
Disse handleplaner sendes herefter i en 8 ugers høringsperiode.
Vi skal lave planerne for vores egne arealer, og kommunerne skal udarbejde planerne for de private
arealer. Der er flere arealer, hvor både Naturstyrelsen, Vestsjælland og private, er lodsejere og for at
undgå unødigt dobbeltarbejde, vil der på et meget tidligt tidspunkt i processen blive afholdt møde
mellem de relevante kommuner og enheden. For Odsherred kommune drejer det sig bl.a. om Korshage,
Sanddobberne og Bjergene.
Annlis Stamm. God ide med et sådant møde. Kommunen har ikke lang tid til at lave planerne for de
privatejede Natura-2000 arealer, så et samarbejde om de steder, hvor der både er private og offentlige
arealer, kan forhåbentligt bevirke, at der ikke bruges unødige ressourcer på dobbeltarbejde.
Nærmere omkring Miljøminister Ida Aukens offentliggørelse af Natura 2000 planerne, samt om det
videre forløb og beskrivelse af de enkelte områder, kan findes via dette link:

www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2011/246_planer.htm
Ad dagsordenens pkt. 6. Offentligt brugerrådsarrangement 2012.
I retningslinjer for Brugerrådene står blandt andet, at der skal afholdes et offentligt møde en gang om
året. Normalt plejer vi her på enheden at fordele det mellem de 2 brugerråd således, at Skovens Dag
erstatter den offentlige tur i det brugerråds område, hvor skovens dag afholdes. Skovens dag 2012
forventes afholdt i det andet brugerråds område. Der skal derfor afholdes en offentlig brugerrådstur
indenfor dette brugerråds område.
Der kom forslag om tur på Skansehage, gerne når dyrene sættes ud. Turen kunne ligeledes bruges til at
informere om den kommende Natura 2000 plejeplan.
Enighed om, at det kunne være et spændende og relevant emne at drøfte på et offentligt
brugerrådsmøde.
Tid og sted udsendes senere, når der er klarhed over, om det er muligt at få de 2 forslag til at hænge
sammen tidsmæssigt.
Ad dagsordenens pkt. 7. Driftplanlægning. Ny driftplansplan for enhedens arealer.
Normalt udarbejdes der driftplan for de enkelte enheder, hvert 15. år. Vores driftplan udløb for et år
siden, så derfor vil der i 2012 blive sat ekstra ressourcer ind på at få lavet en ny ajourført driftplan for
enhedens arealer.
En driftplan er en nærmere og rimeligt detaljeret gennemgang og ajourføring af den tidligere driftplan
bl.a. med en beskrivelse af enhedens arealer, med fordeling til de forskellige naturtyper som moser,
enge, heder overdrev og lignende. Desuden vil der ske en gennemgang af de skovbevoksede arealer
m.h.p. en registrering af den mængde træer, samt hvilke træarter, der er på arealet. Gennemgangen af
de skovbevoksede arealer vil efterfølgende danne grundlag for hugsten de følgende 15 år. Normalt er
det sådan, at der ikke skoves mere end træerne samlet vokser. D.v.s. at hvis gennemgangen af skovene
viser, at den samlede tilvækst i de kommende 15 år f.eks. er 300.000 kbm., vil den årlige hugst de
næste 15 år max. være 20.000 kbm. om året.
Udover registreringen af de forskellige faktuelle forhold på arealerne, sker der også en gennemgang,
hvor der bl.a. tages stilling til f.eks. forholdet til publikum, særlige naturforhold og lignende. Det hele
munder ud i en samlet plan, som enheden i princippet skal følge de næste 15 år.
Inden den endelige plan færdiggøres, er der en høringsfase, hvor alle interesserede kan komme med
forslag og holdninger til, hvordan man synes et givent område skal behandles.
Denne høringsfase er meget vigtig, og derfor ser vi gerne brugerrådet inddraget i høringsfasen, idet
medlemmerne hver især repræsenterer forskellige interessegrupper, i.f.t hvad der skal ske med
arealerne.
For at anskueliggøre hvad det drejer sig, kunne et forslag være at vi på næste års sommermøde
gennemgik en enkel skov, og her drøftede principperne for de forskellige driftsgrene, plejetiltag,
publikumshensyn m.v. Denne gennemgang kunne danne grundlag for kommentarer fra de enkelte
interesseorganisationer til enhedens øvrige arealer.
Lasse Braae. Lyder som en god ide, vil dog henstille, at man behandler indkomne forslag lidt mere
seriøst end ved sidste driftplan, hvor det var meget begrænset, hvilke tilbagemeldinger vi fik på de
forslag, vi som forening havde indsendt.

Ad dagsordenens pkt. 8. Årsplan 2012.
Vi udarbejder hvert år, med baggrund i budgettet, en plan for, hvad der skal ske her på enheden. Vi har
endnu ikke fået vores budget for 2012, men med den nuværende økonomiske situation forventer vi ikke
at vort budget stiger. Vi har fået forhåndsmeldingerne om, at vi på lige fod med alle andre offentlige
styrelser også skal spare i 2012.
Årsplanen for 2012 vil naturligt være påvirket heraf, og vi må nok forvente, at en meget stor del af
vores aktiviteter det kommende år vil være vedligeholdelse af det vi har, og der vil derfor ikke ske så
mange nye tiltag i 2012. På naturområdet vil hovedparten af aktiviteten komme til at dreje sig om
vedligeholdende pleje af eksisterende naturarealer. Af nye større tiltag på naturområdet forventer vi
derfor kun at have ressourcer til at iværksætte græsningen på Skansehage og Sanddobberne, samt
færdiggøre naturgenopretningsprojektet på Slettemose.
På publikumsområdet vil gælde det samme, at vi prioriterer, at holde det vi allerede har ved lige, det
drejer sig bl.a. om vedligehold af p-plads, vandreruter, bålpladser, lejrpladser og lignende. Af nye tiltag
har vi i øjeblikket kun forventninger til, at der er økonomi til etablering af en ny MTB-rute i Jyderup
skov.
Ad dagsordenens pkt. 9. Tid og sted for næste møde.
Enighed om at emnet for sommermødet kunne være driftplan som nævnt under pkt. 7.
Tid og sted udsendes senere.
Ad dagsordenens pkt. 10. Evt.
JPS. MTB-rute i Rørvig Sandflugtsplantage. Enheden har modtaget en henvendelse fra en gruppe
MTB-ryttere om mulighederne får at få etableret en MTB-rute i Sandflugtsplantagen. Vi har drøftet
forslaget internt, og er kommet frem til at en sådan rute ikke er forenelig med de mennesker, der i
øvrigt bruger skoven. En MBT-rute vil medføre, da skoven er rimelig smal og langstrakt, at de mange
stier der går gennem skoven ned til stranden, vil skulle passeres af rytterne, og det vil meget nemt
kunne medføre nogle farlige situationer, derudover er klitterne også meget sårbare for voldsomt slid.
Lasse Braee. Enig i disse betænkeligheder, derudover ville en evt. MTB-rute medføre, at de få områder
af skoven, hvor der normalt er fredeligt, ville blive ødelagt, og der er flere steder, som har potentiale for
bl.a. et spændende fugleliv.
Lars Gudbergsen. Plantagen opleves nogle dage næsten mere befærdet end Strøget i København. Der
er allerede mange, der løber og cykler på stier og veje i skoven, så en yderligere aktivitet, som en
MTB-rute, vil blot forstærke de problemer, som der allerede i dag i et vist omfang er i skoven.
Brugerrådet bakkede op om enhedens holdning til etablering af en MTB-rute i Sandflugtsplantagen.
Lasse Braae. Jeg har fået flere henvendelser fra folk i Rørvig omkring nedskæring af trætoppe på
Højsandet. Usikker på om det var udført af enheden, jvf. drøftelserne på sidste møde omkring
udsigtspunkter på Højsandet.
JPS. Det er ikke enheden, der har foretaget denne nedskæring. Vi forventer at gennemgå Højsandet,
som tidligere aftalt, i løbet af vinteren.
Annelis Stamm. Vi har i kommunen fået en forespørgsel fra en beboergruppe i Kildehusene, som går på

om kommunen vil være med til at betale for renoveringen af en gammel betonbro i Strandparken. Det
er et principielt problem for kommunens vedkommende at bevilge midler til den slags "installationer",
dels er der rigtig mange andre både/badebroer rundt langs kysterne her i kommunen, og dels er arealet
statsejet. Umiddelbart kan der dog nok findes et mindre beløb til støtte til renoveringen, hvis det er
nødvendigt for at rejse yderligere midler til renoveringen.
Hanne Orth. Det er ikke nødvendigt at have et tilsagn om økonomisk bistand fra kommunen for at en
borgergruppe kan søge Friluftsrådet om støtte. Netop en bro som denne er helt i tråd med Friluftsrådets
holdning til at give borgerne bedre adgang til vandet, også som landingssted for f.eks. kajaksejlere, som
der i disse år gøres en del for f.eks. med etablering af velegnede overnatningspladser langs kysterne.
JPS. Det er korrekt, at broen efterhånden er i meget dårlig stand. Enheden har tidligere, som en del af
et grønt partnerskab, sammen med en lokal borgergruppe, søgt midler til renoveringen Der blev dog
ikke bevilget midler til denne renovering. Kommunen og enheden gennemførte derfor alene en
renovering af området, således at det i dag fremtræder meget indbydende, dels for lokale borgere, men
også for andre, som benytter de forskellige faciliteter, der er på stedet. Enheden har ikke økonomi til at
gå ind i projektet, men bakker op om de lokale borgeres forsøg på at skaffe midler til renovering af
broen, og hvis det bliver aktuelt, vil vi naturligvis, som grundejere blive involveret i projektet.
JPS. Flyndersø ude ved Korshage lever i dag op til sit navn. De sidste storme har flere steder ødelagt
strandvolden ud mod havet. Konsekvensen af dette har været, at hele Flyndersø området er
oversvømmet. Ved den første storm stod vandet helt oppe på asfaltvejen. Den generelle indstilling er, at
som udgangspunkt skal naturen have lov at råde uden menneskelig indgriben. Hvorvidt denne holdning
også kommer til at gælde for dette område er ikke afklaret endnu. Der skal formentligt ske drøftelser
med kommunen, kystinspektoratet og de sommerhusejere, der er påvirket af havets indtrængen.
Spørgsmålet vil blive, om man skal kystsikre ude langs den nuværende kyst, eller om man skal
kystsikre længere inde ved asfaltvejen, hvor en del sommerhuse vil blive påvirket, hvis havet trænger
længere ind. Derudover vil det naturligvis også gå ud over det spændende naturområde, som
Flyndersøområdet i dag er, hvis det fremover, jævnligt bliver oversvømmet med saltvand.
Lasse Braae. Der er flere årsager til, at det er gået så galt, som tilfældet er denne gang, dels er der
allerede lavet privat kystsikring flere steder ud for nogle sommerhuse, og det er tydeligt, at der en
kraftig påvirkning af kystlinjen i nærheden af disse områder, og dels er der på et tidspunkt i.f.m.
stenfiskeri fjernet et helt stenrev ude i havet netop udfor kysten her. Så derfor sker havets indtrængen
ikke på naturens egne præmisser, men på grund af nogle menneskeskabte forhold. Umiddelbart vil vi
derfor støtte et projekt, hvor der under en eller anden form kystsikres ude langs den nuværende
kystlinje.
Annelis Stamm. Det står store værdier på spil, både i.f.t den natur der er derude i dag, og de mange
sommerhuse der vil blive påvirket, hvis man ikke gør noget. Enig i at der bør ske drøftelser mellem de
involverede, og kommunen forventer også at blive inddraget i disse drøftelser.

