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Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 14/6 2012. 
Godkendt  
 
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 i 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 sit hovedarbejdsområde. 
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 håber at være klar til at vise de nye kontorer og mødelokale 
frem på decembermødet 2013. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. 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. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Forhold vedr. sommerskovning, jvf. vedhæftede fra DOF v/ Lasse 
Braae. 
Lasse Braae. Foranlediget af et seminar på Nødebo tidligere på året blev bl.a. begrebet stillezoner 
drøftet. Spørgsmålet om hvordan forhold som sommerskovning passer ind i dette billede blev også 
drøftet, uden at der dog kom nogle svar herpå.  Mit formål med få dette punkt drøftet på 
brugerrådsmødet er at få informationer om, hvorfor det foregår, og om hvilke hensyn der bliver taget 
i.f.t. flora og fauna, når man skover om sommeren. 
 
JPS. Man har igennem mange år foretaget sommerskovning, tidligere var det meget almindeligt at den 
manuelle skovning med motorsav primært foregik for løvtræets vedkommende efterår og vinter, og for 
grantræernes vedkommende om sommeren. På grund af den rationalisering, der er sket gennem de 
senere år, hvor maskinerne har overtaget en meget stor del af den skovning som tidligere skete manuelt, 
er sommerskovningen forsat, men i.f.t. tidligere skoves nu også løvtræ, primært i de unge 
bevoksninger. 
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 der skal skoves om 
sommeren. Er der f.eks. kendte rovfuglereder, kolonirugende fugle, sjældne planter eller andet, skover 
vi ikke i de områder om sommeren, men først udenfor den sårbare periode for de pågældende arter. 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  
opfordre til, at man informerer sit bagland om at fortælle os, om den viden man har, således at vi hele 
tiden kan få opdateret vores ”pas på kort”.  
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Status Natura 2000 planerne. 
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.   
 
 
. 
Ad dagsordenens pkt. 6. Planerne for 2013. 
JPS. I 2012 er der i dette brugerråds område sket mange tiltag på naturplejefronten: 

 Vandprojektet på Slettemose er afsluttet 
 Skansehage, nyt hegn og græsning igangsat 



 Sanddobberne, nyt hegn og græsning igangsat 
 Flyndersø, græsningsarealet udvidet, rørskoven er medtaget 
 Bjergene, rydningerne i.f.m. Lifeprojekt 
 Stokkebjerg skov, Hesteengen ryddet for opvækst 
 Hovvig, vandhuller m.v., jagttegnsmidler 
 Kongsøre skov, den naturlige hydrologi i skoven er forbedret 
 Veddinge Bakker, 2 vandhuller  
  

Økonomien i 2013 ser ikke umiddelbart ud til at give luft til så mange nye naturplejetiltag. Vi vil derfor 
prioritere midlerne således, at der er økonomi til at vedligeholde det, vi allerede har startet op, for at 
sikre at det kommer ind i en god udvikling. Hvis der bliver økonomi til det, har vi forskellige projekter 
som kan igangsættes. Flere kræver dog tilladelse efter NBL førend de kan igangsættes. Det drejer sig 
bl.a. om nogle af de tiltag som er beskrevet i plejeplanerne for nogle af Natura 2000 områderne: 
 
Hovvig, regulering af vandstanden i Hovvig, for at sikre optimale forhold for skeanden, som er på 
udpegningsgrundlaget, og samtidig sikre den nødvendige vandstand om foråret i rørskoven og på de 
tilstødende enge. 
Hønsehals skov her er der planer om at etablere græsning på selve ”halsen” 
Stokkebjerg skov vådgøring af Hesteengen 

 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Tid og sted for næste møde. 
 
Tid: Torsdag d. 6/6 2013 kl. 15.00 
Sted: P-plads i Enghave skov, kortbilag med mødested udsendes sammen med forslag til dagsorden. 
 
Som aftalt på mødet skal vi bl.a. drøfte Naturskovsstrategien. Enghave skov har været udlagt som urørt 
skov i nu efterhånden 20 år. Derudover, hvis der bliver tid det, kan vi besigtige de arealer på 
Sanddobberne, der blev sat græsning på i 2012. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 8. Evt. 
Intet 
 
 
 
 
 
 


