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Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 5/12 2011 
Det udsendte referat godkendt uden bemærkninger. 
Efter udsendelse af dagsordenen har Friluftsrådet fremsendt nogle punkter, disse vil i det omfang tiden 
tillader det blive drøftet 
 
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 udleveret på mødet. 
 
Lasse Braae. Bliver der udgivet en form for hvidbog over de indkomne forslag. Derudover bør der 
komme en tilbagemelding på hvorfor ikke givent forslag ikke kan imødekommes. 
 
Jon Feilberg. Den nye plan vedrører den også private skove.? 
 
JPS. Driftplanen vedrører alene de arealer som vi forvalter. 
 
Der udsendes i nærmeste fremtid materiale, der bl.a. beskriver hvad det er vi gerne vil have input 
omkring. 
 
Lasse Braee. En god opstart på processen kunne være at brugerrådet kom på en tur i skoven for at høre 
om hvad vi har af planer med skovene. 
 
Caroline Seehusen. Er balancen mellem indtægter, intensiv skovdrift og hensynet til det rekreative og 
naturen også en del af driftplanen. 
 
JPS. Der er fortsat krav om at der skal tjenes penge på driften, men at det skal ske i respekt for naturen 
og den rekreative brug af skovene. Der er ikke planer om at vende tilbage til tidligere tiders intensive 
skovbrug, med store monokulturer af f.eks. sitkagran og lignende. 
Behovet for produktion af biomasse i form af flis til brug i varmeværker er stigende, så det vil fortsat 
være en del af skovdriften, vi laver f.eks. meget flis i.f.m. med udtynding af unge bevoksninger. 
 
Lasse Braae. Naturhensynet bør i den kommende driftplan have høj prioritet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Status Natura 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. 
 
Lasse Braae. Planerne mangler at konkretisere hvilke arealer i de enkelte planer det egentligt drejer sig 
om, det er vanskeligt at forholde sig til, når man ikke kender arealerne. 
 
JPS En af planerne omfatter bl.a. Skansehage, og her er der, som der blev orienteret om på sidste møde, 
sat hegn op. Hegningen af området har medført nogen kritik, der er bl.a. ønsker om at frahegne en del 
af stranden a.h.t. de badende.  
 



Lis Dannenberg. På sidste møde blev det fortalt at der skulle får ud på arealet, og ikke kreaturer som er 
tilfældet er nu. 
 
CPO. Det er korrekt at vi havde planer om at bruge får i afgræsningen af området, det har desværre 
ikke været muligt at få kontakt til nogen fåreholdere der var interesseret i at forpagte arealet, derfor har 
vi valgt at sætte kreaturer ud i stedet. De kreaturer der græsser derude er af racen Angus, og det er kun 
ældre køer uden kalve der går derude. Det er en meget nøjsom og rolig race, og da det samtidigt er 
ældre køer, skulle det ikke give problemer i.f.t publikum. 
 
Lasse Braae. Umiddelbart er der taget store hensyn til de mange besøgende i området med det store 
antal låger. I løsningen af de reaktioner der har været bør der fortsat være fokus på naturhensynet. 
Området var tidligere, inden tilgroningen med roser, et godt yngleområde for en lang række kystfugle. 
 
Caroline Seehusen. Der vigtigt, for at undgå konflikter, at der er skiltet ude i området om formålet med 
afgræsningen, derudover er det vigtigt at man informerer om hvad der sker i området. Ekskursionen 
som afholdes umiddelbart efter dette møde, er godt eksempel på hvordan man kan informere, og 
forhåbentligt kan det føre til, at der bliver større forståelse for nødvendigheden af afgræsningen. 
 
Brugerrådet bakkede om enhedens hegning på Skansehage, og der var enighed om, at skulle det blive 
nødvendigt for at imødekomme nogle af klagerne, kunne et kompromis være at en del af stranden blev 
frahegnet, således at strandgæsterne ikke føler sig generet af køerne.  
. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Tid og sted for næste møde. 
Forslag til dato og tid udsendes sammen med referatet. 
 
Tid: Torsdag d. 13/12 2012 kl. 15.00 
Sted: Mantzhøj 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Evt. 
Peder Toft. Hvor langt er man nået med MBT banen i Jyderup skov. 
 
JPS. Ruteforløbet er ved at være klart, sporet er nu ryddet og knust på lange stykker så i løbet af kort 
tid vil det være muligt at bruge MBT sporet. 
 
Lasse Braae. På Flyndersøengen er der behov for en låge modsat den store p-plads, således at man kan 
gå inde i folden hele vejen langs kysten, og ikke skal gå tilbage samme vej 
 
Punkter fra Friluftsrådet. 
Sommerskovning foregår det i styrelsen skove? 
 
JPS. Gamle dages skovbrug med efterårs- og vinterskovning, kan p.gr.a. den rationalisering der er sket 
gennem de senere år, hvor maskinerne har overtaget en meget stor del af den skovning som tidligere 
skete manuelt, ikke gennemføres mere. De enkelte enheder har ikke selv skovningsmaskiner, da de er 



meget dyre i drift og anskaffelse, derfor er vi en del af et maskinsamarbejde, hvilket betyder at for at 
der skal være økonomi i maskindriften, er det nødvendigt med skovning, også på vores arealer om 
sommeren. Vi forsøger i det omfang det overhovedet er muligt at tage hensyn til både flora og fauna, i 
de områder skal skoves om sommeren. Vi har nogle såkaldte "pas på kort" som indeholder 
informationer om bl.a. rovfuglereder, sjælden flora, fortidsminder og lignende, som vi bruger i.f.m. 
planlægningen af skovningen.  
Disse kort er ikke komplette og da naturen ikke er statisk skal de løbende opdateres, og vi vil derfor 
igen opfordre til at man informerer sit bagland om at fortælle os om den viden man har. Vi har ikke 
selv ressourcer til at gennemgå skovene. 
 
Betonbro ved Strandhusene. Broen er efterhånden livsfarlig, og den bør enten fjernes eller renoveres. 
 
JPS. Emnet blev drøftet på sidste brugerrådsmøde og her orienterede Annelis Stam fra kommunen om 
"at de i kommunen havde 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." 
 
Efterfølgende har kommunen bevilget 30.000 kr., derudover har Friluftsrådet givet tilsagn om at de 
også vil støtte renoveringen. Naturstyrelsen har ligeledes givet tilsagn om støtte på 30.000 kr. 
 
Ridning i Bjergene. 
 Der er nogen uklarhed over, hvor man må ride i Bjergene 
 
JPS.  Højderygstien er i kommunalt regi. Ridning i Bjergene må kun foregå på de faste veje, ridning på 
mindre stier er ikke tilladt.  
 
Caroline Seehusen. Som en service overfor rytterne kunne man sætte piktogrammer op med "ridning er 
ikke tilladt", for at undgå at rytterne uforvarende kommer til at ride, hvor det ikke er tilladt. Det er 
vigtigt at man i planlægningen af stier sørger for at tænke ridning ind 
 
 


