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Mødet indledtes med en tur rundt til nogle af de forskellige publikumsfaciliteter, der er i umiddelbar 
nærhed af p-pladsen i nordenden af Storskoven. 
 
Hundeskoven er meget benyttet af både lokale borgere, og af hundeluftere der kommer langvejs fra. 
Distriktet har af og til fået henvendelser om, hvorfor hegnet er så lavt, og hvorfor hundeskoven ikke er 
hegnet ud mod markerne. Til disse henvendelser er svaret altid, at en hundeskov ikke er en indhegning, 
hvor man lukker hunden ind, sætter sig på bænken og nyder en kop kaffe, for så at kalde på hunden når 
den har motioneret sig, men en skov hvor man med god samvittighed kan gå med hunden løs, men 
stadig under kontrol. Hegnet er opsat, for at det skal være tydeligt, hvor man må gå med hunden løs, 
samtidig giver det lave hegn, mulighed for at det råvildt der måtte komme ind, også kan komme ud 
igen. Som en ekstra service er der opsat en vandpost med vandskål ved p-pladsen, denne benyttes 
meget af både firbenede og tobenede motionister. 
 
Skovlegepladsen benyttes meget af især dagplejere. Børnene har her mulighed for at boltre sig på 
forskellige legeredskaber lavet af træ. Både på denne legeplads og på tilsvarende andre steder på 
distriktet, har skovdistriktet et stort ansvar for, at de opsatte legeredskaber er af en sådan kvalitet og 
form at børnene ikke kommer til skade. Distriktet har derfor for at undgå at pådrage sig ansvar ved 
uheld i.f.m. brug af skovlegepladserne, indført en årlig gennemgang ved en ekstern konsulent på 
samtlige af disse legepladser. Med på denne gennemgang deltager en af distriktets medarbejdere. Til 
hver legeplads er knyttet en "logbog" , hvoraf fremgår hvornår pladsen er besigtiget, hvad der evt. skal 
ændres, og hvornår det er sket. På denne måde håber distriktet, at pladserne fortsat kan blive i skoven 
til glæde for de mange børn der bruger dem. Alternativet kunne være at vi måtte nedlægge dem alle for 
at undgå at blive draget til ansvar for skader der måtte være opstået i.f.m. brugen af legepladserne. 
 
"Skurvognen"  Der har igennem efterhånden mange år været en skurvogn lidt inde i skoven. Denne 
vogn har været meget benyttet af bl.a. skoler til naturundervisning. Efterhånden er skurvognen dog i så 
dårlig en forfatning, og dens pladsering er ikke længere optimal, at den ikke bruges ret meget mere. Der 



har derfor været rejst forespørgsel om mulighederne for opsætning af en ny skurvogn. Distriktet vil 
meget gerne give skolerne denne mulighed, og er enig i, at der skal findes en bedre pladsering, evt. 
etablere noget andet end en skurvogn, f.eks. en bålhytte eller lignende. 
Brugerrådet blev præsenteret for forskellige pladserings muligheder, og der var enighed om, at en 
pladsering lidt tættere på p-pladsen ville være bedre, gerne i udkanten af en lysning, men dog ikke så 
tæt på p-pladsen, at det kunne risikere at udvikle sig til et øldrikningssted. Desuden blev mulighederne, 
for etablering af en elektrisk grill på en sådan plads, drøftet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Velkomst til nye medlemmer og præsentation af brugerrådet samt 
orientering om brugerrådets funktion. 
Punktet blev efter aftale udsat til et senere møde, idet der ikke til mødet i dag er nye medlemmer af 
brugerrådet. Der er udpeget en ny repræsentant fra Friluftsrådet og Ringsted Kommune, men de har 
desværre begge meldt afbud til mødet i dag. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2.  Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning 
Referatet af mødet d. 11/12-2006 godkendt uden bemærkninger. 
 
Opfølgning: 
Fremtidig sammensætning af brugerrådet. Distriktet har tidligere på året skrevet til borgmestrene i de 3 
nye kommuner som hører under dette brugerråd. Det drejer sig om Roskilde, Ny Lejre og Ringsted 
kommuner. Der mangler forsat at blive udpeget medlemmer fra Roskilde og Ny Lejre kommuner. 
Ringsted Kommune har meldt tilbage, at de gerne vil deltage, men har desværre måttet melde fra til i 
dag. 
 
Skovens dag 2007. 
Skovens dag blev i år afholdt i Rørvig Sandflugtsplantage. I modsætning til de andre års arrangementer 
var der ikke de samme mange forskellige aktiviteter. Distriktet havde i år valgt at lave det som en 
række guidede ture rundt i skoven. Derudover var der arrangeret nogle aktiviteter for børnene. Der kom 
ca. 150 til disse ture. Skovens dag holdes næste år d. 27/4-08. Omfanget af næste års skovens dag, samt 
hvor det skal være er endnu ikke planlagt. 
 
Offentlig brugerrådstur. Turen blev afholdt i Bidstrup skovene, og der var ca. 30 deltagere. 
 
Hundeslædekørere, ryttere og MB-ryttere. 
Der har tidligere været nogle uheldige episoder primært mellem slædehundekørere og ryttere. Distriktet 
har derfor, som et forsøg, i den sæson der netop er overstået for slædehundefolket, indført et veste 
system, som går ud på, at hver enkel slædehundekører i.f.m. den årlige tilladelse til slædehundekørsel i 
skovene får udleveret en vest med et nr. på. På denne måde håber vi, at kunne identificere de 
slædehundekørere, som ikke efterlever de regler, der er i tilladelsen. 
Derudover afholdes en arbejdsdag, hvor alle 3 grupper inviteres. Arbejdsdagen blev også afholdt sidste 
år, og der var enighed om, at det var en god måde at mødes på, idet alle her fik lejlighed til på et 
uformelt plan, at forklare sin sport, samt drøfte, hvilke konflikter der havde været, og hvordan de evt. 
fremover kunne undgås. Til arbejdsdagen i år, kom der desværre ikke ret mange repræsentanter fra 
hestefolket og MB-rytterne, hvorimod slædehundefolket var godt repræsenteret. 
Arbejdsdagen gentages i 2008, og der vil blive arbejdet på, at der møder flere repræsentanter fra både 



ryttere og MB-ryttere op. 
Distriktet agter i de fremtidige tilladelser til slædehundefolket, for at undgå for mange konflikter og for 
at skoven kan nydes i lidt mere fred og ro, at indføre en periode gældende fra 15/4 - 1/10, hvor der ikke 
må køres med slædehunde i skovene. 
Brugerrådet bakkede op om dette forslag. 
 
 
       
Ad dagsordenens pkt. 3. Miljømilliarden. Indsatsområde Isefjorden og mulige projektområder. 
Der er over de kommende tre år afsat 1 milliard kr. til bedring af vandmiljøet. Det er forlods besluttet, 
at der skal bruges ca. 400 millioner kr. på bl.a. oprydning/fjernelse af giftdepoterne i Kærgård plantage, 
derudover er der afsat 15 millioner kr. hvert af de næste 3 år til grønne partnerskaber. 
Der er således ca. 555 millioner kr. tilbage til egentlige projekter til bedring af vandmiljøet. 
Miljøministeren har udpeget 11 indsatsområder, hvor der over de næste 3 år, ved hjælp af disse midler, 
skal gøres en ekstra indsats for vandmiljøet. Det ene af de områder der er udpeget er Isefjorden. 
Der er nedsat både en styregruppe, en projektgruppe samt en følgegruppe. Styregruppen består af 
repræsentanter fra de involverede kommuner, Miljøcenter Roskilde, Odsherred skovdistrikt samt 
Landsdelcenter Nordsjælland, som samtidig er sekretariat for styregruppen og projektansvarlig for de 
projekter, det måtte blive besluttet at iværksætte rundt om Isefjorden, og Arne Jørgensen er formand i 
styregruppen. 
Der er i foråret afholdt møder med forskellige interesseorganisationer, kommuner og andre relevante 
instanser. 
Der er udarbejdet en uprioriteret liste over mulige projekter, og sidste frist for indsendelse af forslag er 
5/6-07. Der er bl.a. udpeget områder ved Løvenborg, Mårsø Enge, Ringholm (ved Nykøbing Sj.), 
Tempelkrogen og Sidinge Fjord. De områder, der indtil nu er peget på, er større lavtliggende områder 
rundt om i oplandet til Isefjorden, idet en meget stor del af den belastning, der sker af Isefjorden, ofte 
kommer via de kanaler, dræn og grøfter der er på de lavtliggende arealer. På disse arealer vil det ofte 
være muligt at lave fugtige enge/lavvandede søer, som kan tilbageholde relativt store mængder 
kvælstof og fosfor, og på denne måde undgår man, at vandet ledes "urenset" ud i Isefjorden. 
Der gælder for disse projekter, som for andre offentlige naturforvaltnings- og skovrejsningprojekter, at 
de normalt kun bliver gennemført, hvis det langt overvejende kan ske frivilligt og i samarbejde med de 
pågældende lodsejere. 
Arealerne ved Løvenborg er som det eneste projekt ganske langt fremme, idet der allerede tidligere er 
lavet en forundersøgelse med henblik på vådgøring af nogle store lavtliggende engarealer ved 
Løvenborg. De øvrige projektforslag skal først prioriteres, når dette er sket, skal der ske en 
forundersøgelse, for at sikre at projektet reelt har en virkning på vandmiljøet, og først herefter besluttes 
det, hvilke projekter der skal arbejdes videre med. Den endelig prioritering af hvilke projekter der skal 
søges gennemført, sker af det politiske system i løbet af efteråret 
 
 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Status Åmoseprojektet, Røsnæs fyr, samt Roskilde Fjord. 
Status Åmosen. Beslutningen om der skal ske naturgenopretning/sikring af kulturminderne i Åmosen 
under en eller anden form, er endnu ikke afgjort af det politiske system.  Indenfor den sidste måned har 



der dog været nogle positive signaler. Det er primært financeringen af projektet, der skal stykkes 
sammen, der skal findes ca. 200 mill. af Miljøministeriets egne midler. 
 
Status Røsnæs fyr. Det er desværre endnu uafklaret, men der er stadig forhåbninger og forventninger 
om, at det bliver til noget. 
 
Roskilde Fjord Nationalpark. 
Nationalparkloven er nu vedtaget, men der er endnu ikke sket en konkret udpegning af, hvilke områder 
der skal udpeges til nationalparker. Det forventes, at der vil blive udpeget 3 områder. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Evt. oprettelse af en naturskole i Boserup skov. 
Retssagen anlagt af lejer mod distriktet er nu endeligt afgjort til fordel for distriktet. Distriktet kan 
derfor fortsætte arbejdet med af få afklaret hvilke omegnskommuner der reelt er interesserede i at indgå 
i et samarbejde om etablering af en naturskole i Boserup skov. Distriktet har skrevet til 3 kommuner, 
og Roskilde kommune har meldt tilbage, at de er interesseret, de øvrige er ikke for nærværende 
interesserede i at indgå i et naturskolesamarbejde.  
Distriktet skal i nærmeste fremtid holde møde med Roskilde kommune, hvor det forventes, at der 
kommer en vis afklaring af i hvilket omfang kommunen vil indgå i oprettelsen af naturskolen. 
Kommunen er umiddelbart indstillet på at deltage i oprettelse af en naturskole, og der arbejdes i 
kommunen på at medtage det i.f.m. det kommende års budget. 
Uanset udfaldet af den anden retssag, vedr. den sidste bygning, er distriktets indstillet på at der sker 
noget i den bygning, der allerede er ledig. Der arbejdes på forskellige muligheder, som kan komme 
offentligheden til gode, f.eks. et madpakkehus, økocenter eller lignende. Derudover har distriktet 
tilbudt Roskilde kommune, en antal ture, som afholdes af en af distriktets naturvejledere, Henrik 
Danshøjgård. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Forslag til nye skove til fri teltning.  
På Odsherred distrikt har vi 2 skove, hvor det i princippet er tilladt at slå sit telt op for en enkelt 
overnatning. De 2 skove er Vrangeskov nord for Ringsted og Bognæs skov, på Tuse Næs. 
Forsøgsordningen med den fri teltning har nu kørt i en periode, og der har ikke, så vidt distriktet er 
bekendt, været uheldige episoder i den forbindelse. Samme oplevelse har man haft på de fleste andre 
statsskovdistrikter, hvor der også er skove, hvor fri teltning er tilladt. 
Miljøministeren har derfor besluttet at gøre forsøgsordningen permanent, samt at antallet af skove, hvor 
der er fri teltning, skal øges. Her på distriktet skal min. én ny skov udpeges. 
Distriktet vil foreslå at Klosterskov Nord indstilles. Det vil være naturligt om der også i den ende af 
distriktet er en skov, hvor fri teltning er tilladt. Der er både store sommerhusområder og en større by, 
Kalundborg, i nærheden. 
Brugerrådet havde ingen bemærkninger til dette.  
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Tid og sted for næste års sommermøde, decembermødet er tidligere 
aftalt til d. 10/12 2007 kl. 14.30 
Der blev ikke aftalt nogen ny dato for sommermødet 2008. Det overlades til distriktet at fastsætte en 
dato.  
 
Ad dagsordenens pkt. 8. Evt. 



Tove Bintzer. Der mangler en eller anden form for rasteplads ved Skibssætningen ved Gl. Lejre. En 
placering kunne være NV for Margrethe stenen. 
 


