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Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 12/6 2012 kl. 15.00
Deltagere:

Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Inga Skærris, Danmarks Idrætsforbund
Tove Binzer, Friluftsrådet
Morten Vincent, Roskilde kommune
Søren Grøntved, Lejre kommune
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland
Hans Jessen, skovfoged, Naturstyrelsen Vestsjælland.
Kresten Pedersen, forstfuldmægtig, Naturstyrelsen, Vestsjælland
Lars Sørensen, forstfuldmægtig, Naturstyrelsen,
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland
Fraværende:
Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund
Niels Bundgård, Landboforeningen

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 13/12 2011
Det udsendte referat godkendt uden bemærkninger.

Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser.
JPS. Naturstyrelsen er i gang med en ændring af strukturen. Den nye struktur vil blive offentliggjort
sidst i juni måned.
Umiddelbart nedlægges byenhederne (de gamle Miljøcentre) i takt med at deres lejemål ophører.
Myndighedsopgaverne samles i den centrale styrelse. En del af de øvrige opgaver vil blive overført til
de enkelte enheder ude i landet.
For vores vedkommende betyder det, at vi formentligt får tilført 5 nye medarbejdere fra Byenhed
Roskilde og fra Naturstyrelsen, Nordsjælland. De opgaver som de 5 medarbejdere tager med er primært
i.f.m. naturgenopretning, tilskud til private til skovdrift og overvågning af flora og fauna.
Derudover sker der også ændringer på vildtforvaltnings- og skovdriftsområdet.
Vores navn ændres, og vi vil fremover hedde Naturforvaltningsenhed Vestsjælland.
Ad dagsordenens pkt. 3. Driftplanlægning
En driftplan har til formål at tage stilling til hvordan de forskellige formål for driften af statens skove
kan indpasses i den daglige drift. Normalt udarbejdes der driftplan for de enkelte enheder, hvert 15. år.
Vores driftplan udløb for et år siden, så derfor er der i 2012 sat ekstra ressourcer af for at få lavet en ny
ajourført driftplan for enhedens arealer. Som noget nyt er det de enkelte enheder der selv skal stå for
arbejdet med udarbejdelsen af de nye driftplaner, og for at sikre at driftplanlægningen bliver
gennemført indenfor den relative korte tidsramme der er, er der nedsat en projektgruppe, der skal bistå
de enkelte enheder, der er i gang med nye driftplaner. For vores vedkommende er forstfuldmægtig Lars

Sørensen tilknyttet enheden på ½ tid det næste 1½ år.
Materiale for arbejdet med driftplanen indeholdende både formål, inddragelse af offentligheden og
tidsplan blev gennemgået og udleveret på mødet.
Tove Binzer. Vil de forslag, om forskellige tiltage i skovene, der tidligere er fremsendt indgå som
forslag i det materiale der udsendes i høring. Evt. kunne man screene brugerrådsreferaterne og medtage
de forskellige forslag der måtte være heri.
Væsentligt at begrebet "tusindårstræer" medtages i den kommende driftplan.
JPS. I.f.m. den første høringsrunde, status runde, er det af stor betydning for det videre arbejde, at de
forslag som man måtte have som interesseorganisation bliver tilsendt enheden, således at de kan indgå i
det videre arbejde med afvejning af forslagene. Høringsbrevet bør indeholde en rimelig præcis
beskrivelse af hvad man ønsker.
Vedr. "tusindårstræer", er det ikke noget der umiddelbart vil blive medtaget i den kommende driftplan.
Det er allerede praksis i styrelsens skove at der udpeges store gamle træer til naturligt henfald.
Der udsendes i nærmeste fremtid materiale, der bl.a. beskriver, hvad det er vi gerne vil have input
omkring.
Ad dagsordenens pkt. 4. 2000 planerne.
Natura 2000 planer. Plejeplanerne er nu sendt i høring, med en høringsperiode frem til d. 17/8 2012.
Vi har lavet plejeplanerne for vores egne arealer, og kommunerne har udarbejdet handleplanerne for de
private arealer.
Når høringssvarene er modtaget vil de i det omfang det er muligt blive indarbejdet i de endelige
plejeplaner for Natura 2000 arealerne. Der udarbejdes en hvidbog over de indkomne høringssvar. Det
er meningen at planerne skal revideres om 3, og efterfølgende vil de blive revideret hvert 6. år.
For dette brugerråds vedkommende drejer det sig om i alt 5 Natura 2000 områder. Materialet vedr. de
enkelte områder er udsendt., og kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.
Søren Grøntved. Der mangler i de udsendte forslag til plejeplaner, konkretisering af de forskellige
tiltag. Desuden er det meget vanskeligt at forholde sig planerne, når der ikke er tydeligere hvor det skal
foregå.
Ad dagsordenens pkt. 5. Tid og sted for næste møde.
Onsdag d. 12/12 2012 kl. 15.00
Mødested udsendes sammen med dagsordenen
Ad dagsordenens pkt. 6. Evt.
Hans Jessen. Vi har fået en særlig bevilling til genskabelse af ”ny natur" i Bidstrup komplekset, det
drejer sig langt overvejende om genskabelse flere af de gamle moser, samt genskabe vandforløbet
mellem moserne. De områder som vi i første omgang vil gå i gang med er bl.a. omkring Blindesø, hvor
vi vil genskabe tidvise våde enge. Rønnemosen sættes under vand for om muligt at genskabe et rigkær

i området, ligeledes vil et område ved Avnstrup blive sat under vand for at genskabe og sikre den
naturlige hængesæk. Endeligt vil vi genskabe det naturlige vandforløb mellem Blinde sø og flere
mindre moser. Arbejdet vil primært bestå i at skove de træer som moserne i tidens løb er blevet
tilplantet med og det er primært gran.
Inden vandforløbene kan genskabes skal projekterne dog godkendes af de respektive myndigheder. Vi
håbe at det kan sig gøre at gennemføre arbejdet i år, idet den tildelte bevilling skal bruges i år.
JPS. Der vil forhåbentligt her i løbet af i år blive truffet aftale med nogle universitetsstuderende om en
gennemgang af Bidstrupskovene med henblik på kortlægning og registrering af Hasselmus. Når der er
foretaget denne status over hasselmusens udbredelse i området vil det blive fulgt op med forslag til
hvad der konkret kan gøres for at sikre bestandens udvikling og overlevelse.
Tove Binzer. Jeg har kort over hvor de kasser som Danmarks Naturfredningsforening i sin tid var med
til at sætte op. Hvis der er brug for disse kort fremsendes de gerne til skoven
Bjørn Petersen. Jeg får jævnligt henvendelse fra borgere der synes at der i år er skovet og arbejdet
meget i Boserup skov.
Hans Jessen. Der er skovet en del i Boserup skov i år, men ikke mere end den hugst der er planlagt.
Derudover er der skovet i.f.m. med vådområdet i nærheden af Boserupgård.
Søren Grøntved. Der mangler skiltning ved Avnstrup Sanatoriet, der henviser til skovens p-plads
længere henne af vejen.
JPS. Vedr. oplevelsesstien i Vrangeskov, jvf. mail sendt herfra den 8/6 2012, samt vores besigtigelse i
området på sidste års sommermøde, har vi nu fået forslag fra projektgruppen.
Grundlæggende er vi positive overfor de fleste af de forslag som gruppen kommer med, som f.eks. sti
gennem Vrangeskov og evt. MTB-rute i skoven nord for vejen. Større anlægsaktiviteter som
skovfittnesbane og lignende bør måske primært placeres i skove der er lidt mere bynære end
Vrangeskov er.
Inga Skærris. Enig i at flere af de forslåede tiltag bør placeres i en bynær skov, som f.eks. Benløse.
Tove Binzer. Det er vigtigt at der er forskellige muligheder for aktiviteter når man er på skovtur. Det
behøves ikke være store forkromede anlæg, men simple ting som f.eks. en stor stamme til
balancegang..

