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

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

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 16/6 2012
Det udsendte referat godkendt uden bemærkninger.

Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser.
JPS. Den nu gennemførte strukturændring i Naturstyrelsen har medført at vi er blevet opnormeret med
5 nye medarbejdere. De 3 skal overvejende beskæftige sig med naturovervågning med udgangspunkt i
det statslige NOVANA overvågningsprogram, de skal desuden skrive basisanalyser for Natura 2000
områderne. Den 4. skal primært arbejde med vådområdeprojekter under Vandmiljøplanen, og den 5. vil
få skovloven, tilskud til private skovejere og gennemførelse af handleplanerne i private Natura 2000
skovområder, som sine hovedarbejdsområder.
De 3 af de nye medarbejdere kommer fra de tidligere Miljøcentre, som nu er nedlagt. Den 4. er overført
fra Naturstyrelsen, Nordsjælland og den 5. er en helt ny medarbejder, som er ansat pr. 1/2 2013.
Som følge af de ekstra årsværk vi er blevet tilført, vil der for at få plads til alle, skulle ske en
ombygning af kontorerne på Mantzhøj. Vi forventer at være færdige med ombygningen i løbet af i
2013.
JPS. Det er netop blevet meddelt, at partierne bag Naturparkforliget har besluttet, at der skal arbejdes
videre med etablering af Nationalpark Skjoldungelandet. Lejre og Roskilde kommuner skal nu i gang
med at undersøge mulighederne for og omfanget af en nationalpark. Der skal afholdes offentlige
møder, og der skal ske borgerinddragelse i det videre forløb. Når dette arbejde er tilendebragt, og der
fortsat er opbakning til en nationalpark i området, skal der udarbejdes en bekendtgørelse for
Nationalparken.
Den endelige beslutning om nationalparken må realistisk set nok først forventes at blive taget i løbet af
2014.

JPS. Dansk Ornitologisk Forening har tidligere, på lige fod med øvrige foreninger, været tilbudt en
plads i dette brugerråd. De har nu rettet henvendelse om mulighederne for at sende en repræsentant til
de kommende møder. Dette ønske har vi naturligvis imødekommet. Deres repræsentant kunne desværre
ikke deltage i dette møde men forventes at deltage i de kommende møder.
JPS. Magelægget med Ledreborg Gods er nu ved at være på plads, der udestår nu kun en høring i.f.t.
landbrugsloven om salg af landbrugsjord. Når denne høring er afsluttet kan magelægget træde endeligt
i kraft. Vi afgiver Tåstrup skov, en ejendom på Tuse Næs samt landbrugsjord ved Gl. Lejre til gengæld
modtager vi en skovenklave på ca. 77 ha. midt inde i Bidstrup skovkomplekset. Med dette magelæg
opnås sammenhæng i skovområdet, hvilket giver nogle nye og spændende muligheder for naturpleje,
og derudover giver det nogle forbedrede muligheder for friluftslivet, idet der fremover kun vil være et
regelsæt der skal følges når man færdes i skovene, og der vil kun være et sted man skal henvende sig,
hvis man f.eks. søger om at lave et o-løb eller andet i skovene.
Ad dagsordenens pkt. 3a. Driftsplanlægning.
På sidste møde i brugerrådet blev orienteret om forløbet og processen i.f.m. driftsplanlægningen her på
enheden.
Der indkom ikke mange forslag til driftsplanen, der er stort set kun kommet input fra Dansk
Orienterings Forbund, og bemærkningerne herfra har primært været forhold omkring zoneringen af
skovene, og konsekvenserne heraf i.f.t. afholdelse af o-løb.
Den samledes status af, hvad vi har i dag, er nu på plads. I den kommende tid skal der ske en drøftelse
og afvejning af, hvordan enhedens forskellige arealer skal drives. Denne proces forløber fra januar til
maj 2013, når disse interne drøftelser er afsluttet, sammenskrives hele planen i perioden fra maj og
frem til oktober 2013. Det sammenskrevne forslag til driftsplan udsendes herefter i en høringsfase. Når
høringsperioden er færdig, og der er taget stilling til de forslag, der måtte være indkommet, vil den
endelige plan blive skrevet færdig, og den forventes at kunne vedtages og godkendes af direktionen d.
1.2.2014. Umiddelbart herefter vil den blive offentliggjort.
Forslaget om Nationalpark Skjoldungelandet vil i første omgang ikke påvirke den igangværende
driftsplanlægning.
Ad dagsordens pkt. 3b stillezoner, jvf. det medsendte notat fra Bjørn Petersen.
Bjørn Petersen. Foranlediget af et seminar afholdt af Friluftsrådet omkring oprettelse af stillezoner i
statens skove, har det givet anledning til overvejelser omkring behovet for sådanne zoner. Er der reelt
områder hvor der er stilhed. Der er behov for en klar formulering af hvad en stilleskov er, bl.a. hvilke
begrænsning vil der være.
Lars Sørensen. Inden man går ind i drøftelser om hvad en stilleskov må bruges til, og hvor de skal
være, bør man nok afvente den udmelding der i løbet af kort tid vil komme fra Naturstyrelsen, om hvad
en stilleskov egentligt er.
JPS. Stilleområdet i Boserup skov er etableret som et forsøg i.f.m. hele Skjoldungeprojektet, og
beslutningen om at udlægge et stilleområde i Boserup skov har i princippet intet at gøre med det
nuværende driftsplanarbejde omkring zoneringen i vores skove.
Vedr. afholdelse af o-løb i skovene i.f.t. stillezoner har vi aftalt med o-forbundet, at vi indkalder dem til

en særskilt drøftelse omkring udlægning af stilleområder, og konsekvenserne heraf.
Ad dagsordenens pkt. 3c kortlag om naturværdier, jvf. ønske fra Bjørn Petersen.
Bjørn Petersen. På det tidligere nævnte seminar fik man det indtryk at man på de såkaldte ”pas på kort”
alene kortlægger naturværdierne i den lysåbne natur, hvis det er til fældet bør man ændre således at
også naturværdier under kronetaget kommer med på ”pas på kortene”. For at sikre at man får det hele
med kunne man overveje at lave det som åbne kort, hvor alle kan taste deres registreringer ind.
JPS. Et af kravene i vores certificering er at vi i.f.m. driften af skovene sikrer de forskellige ikke alene
naturværdier der er, men også de fortidsminder og lignende der findes. Der er derfor udarbejdet
såkaldte ”pas på kort” som vi f.eks. udleverer til de entreprenører, som vi har kørende i skovene,
således at de ikke uforvarende kommer til at køre ind over fortidsminder, grævlingegrave og lignende
eller skover rovfugles redetræer. Vi bruger dem også selv når vi udfører forskelligt arbejde rundt
omkring på vores arealer. Forslaget om at gøre kortene til åbne kort vil givet medføre at der kommer
ting på, som vi ikke er opmærksomme på, men arbejdet med at validere de forskellige indtastninger,
således at kortene er praktisk anvendelige vil være så store at vi risikerer at kortene vil miste deres
værdi. Desuden kan kortene indeholde informationer om sjældne og sårbare arter som f.eks.
rovfuglereder, som det måske ikke er så hensigtsmæssigt, er tilgængelige for alle. Til gengæld vil vi
meget gerne have meldinger f.eks. i form af en mail til distriktet om, hvor man mener der findes noget
værdifuldt, som man bør være opmærksom på. Kortene opdateres løbende, så er I vidende om noget så
send os en mail.
Ad dagsordenens pkt. 4. Planerne for 2013.
Umiddelbart har vi 2 større naturprojekter som vi forventer at få gennemført i 2013.
1. Flere moser i Bidstrup-komplekset. Her i 2012 er der allerede retableret flere af de gamle
skovmoser. Typisk har der stået gran på arealet, dette er nu skovet og alt træet er kørt ud. ”. Del
2 af retableringen af skovmoserne starter i disse dage, jvf. de udsendte kortbilag og
beskrivelser. Når det hele er gennemført vil der være retableret 5 – 6 skovmoser og skovenge.
Der vil desuden være etableret åbent vandforløb mellem flere af moserne, idet gamle dræn er
gravet op og erstattet af åbne grøfter. Ligeledes er spærringer mellem moserne fjernet således at
det vil muligt for vandinsekter og andet at færdes uhindret mellem moserne.
2. Eghjorteprojekt. Der er udpeget et område på ca. 10 ha. med gamle løvtræer. Biotopen
(leveområdet) for Eghjorten er nu ved at blive forberedt. Det sker ved at underskoven ryddes og
fjernes fra området, idet eghjorten lever i områder med gamle træer, som står med rimelig stor
afstand således at det bliver en meget lysåben skov. Der vil også ske en udtynding af de gamle
træer, en del vil blive skovet og fjernet og en del vil enten blive topkappet eller ringet for at
skabe dødt ved, således at de vil være velegnede for eghjorten, da larverne lever og er
afhængige af dødt ved fra store gamle træer. For at fremme processen med dødt ved i området,
vil der til en start blive kørt en del store gamle stammer ind på arealet. Endeligt sættes der
kreaturhegn op om hele området, således at kreaturerne med deres græsning kan sikre at
området forbliver meget lysåbent.
Yderligere information om Eghjorte kan findes via dette link:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Insekter/biller/Eghjort/
Det forventes, at der vil blive afsat ca. 10. mil. kr. i 2013, til fordeling til alle Naturstyrelsens enheder.

Hvis bevillingen bliver ”frigivet” skal den primært bruges til genskabelse af naturlig hydrologi i
skovene i lighed med de projekter vi har gennemført i 2012. Vi har indsendt forslag til projekter i vores
område. Hvis vi får bevilget midler hertil, vil der blive informeret yderligere herom
Ad dagsordenens pkt. 5. Tid og sted for næste møde.
Onsdag d. 12/6 2013 kl. 15.00
Mødested udsendes sammen med dagsordenen
Ad dagsordenens pkt. 6. Evt.
JPS. De endelige plejeplaner for fredskovspligtige arealer, samt de øvrige Natura 2000 arealer som
forvaltes af staten er netop blevet offentliggjort. Plejeplanerne kan findes på Naturstyrelsens
hjemmeside: www.nst.dk
Den forudgående høring gav ikke anledning til væsentlige ændringer i de oprindelige udkast.
Søren Grøntved. Der har på Avnø Naturcenter været afholdt en ”bioblitz” her i efteråret, man kunne
overveje at lave et tilsvarende arrangement i Bidstrup skovene, for at vise hvor spændende og hvor
mange forskellige arter der lever her i skovene. Samtidig er det en god måde at få almindelige
mennesker ud og være med til at finde ud af, hvad der er i skoven. Nærmere omkring arrangementet på
Avnø
kan læse via dette link:
http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/KampenOmArterneRasedeIAvnoe.htm
Morten Vincent. Stævningsskoven i Boserup skov er under tilgroning. Hvad er planerne med
stævningsskoven. De arealer der er skåret ned for nyligt er ved at gro til med hindbær og brombær, og
de bør slås inden de dækker det hele.
JES. Vi forsøger hvert år at skære en del ned, således at vi over en ti–årig periode har været hele
stævningsskoven igennem, og derefter starter vi forfra. Vedr. tilgroning med brombær og hindbær vil
se vi se om vi har resurser til at følge op med en slåning.
Bjørn Petersen. Man kunne overveje om der kunne etableres et samarbejdsprojekt med DN for at sikre
plejen af stævningsskoven, lidt i stil med plejen af skovengene.
Morten Vincent. Strandengen i Boserup skov er i sensommeren, med sin store forekomst af Hjortetrøst
et fantastisk sommerfuglested. Det burde overvejes om man kunne formidle denne meget fascinerende
naturoplevelse ved at lade stien gå igennem området.

.

