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Referat af møde i Brugerråd NV, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 14/1 2014 kl. 15.00 
 

Deltagere:  
Kjeld Jensen Odsherred kommune  
Lasse Braae, Dansk Ornitologisk Forening  
Gert Leif Gyldvig, Sammenslutningen af sommerhusejere i Odsherred 
Martin Hansen, Familielandbruget 
Lis Dannenberg, Kalundborg kommune 
Leif Heiner, Friluftsrådet 
Ole Hansen, Danmarks Jægerforbund 
Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Vestsjælland 
Carsten Poulsen, skovfoged, Naturstyrelsen, Vestsjælland 
Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Vestsjælland  
 
Afbud fra: 
Jon Feilberg, Danmarks Naturfredningsforening 
Peder Toft, Danmarks Idrætsforbund 
 

Mødet blev indledt med en besigtigelse af stormfaldet ved Sandskredet i Kongsøre skov. Netop dette 
område er meget besøgt. Både strandarealet og de 3 lejrpladser er sommeren igennem meget benyttet. 
Der er væltet et større areal med birk tæt på lejrpladserne og toiletbygningen, og vi er i tvivl om hvor 
meget vi skal fjerne af de væltede birk. Der er både hensyn til færdslen i området og sikkerheden for 
børn som leger på stedet, samt biodiversiteten. 
Forskellige oprydningsmodeller blev drøftet, bl.a.at fjerne det hele, lade det ligge som det ser ud nu, 
eller fjerne det som ligger nærmest, der hvor der færdes mange mennesker. 
Lasse Braae nævnte, at netop de mange rodkager der er, har vist sig at være meget vigtige som rede- 
steder for en lang række af de fugle, der yngler i vores skove. De mange væltede træer, der i øvrigt er 
rundt i skovene, efter de sidste storme, giver mange gode ynglemuligheder.    
 
Enighed i brugerrådet om, at man a.h.t. sikkerheden for de mange, der færdes i området, bør fjerne det 
meste af det birk, der er væltet. En kant længst væk fra publikumsområdet bør dog blive tilbage til 
glæde for insekter, fugle, svampe og lignende, og samtidig vil det være et godt eksempel på, hvad der 
sker i sådan et område, når det får lov at ligge urørt. 
 
Efter drøftelserne i marken fortsatte mødet på Mantzhøj 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af 13/6 2013. 
Som nævnt i mail herfra af 4/10 så er materialet fra det sidste møde ikke fundet endnu, og der er derfor 
beklageligvis ikke noget referat at godkende. Skulle materialet dukke op vil I høre nærmere 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Meddelelser. 
Stormfald 



Indenfor kort tid blev Danmark ramt af 2 kraftige storme, og stormflod. Følgerne af det hårde vejr ses 
tydeligt, når man færdes rundt i skovene. Det er især skovene i den nordlige del af enheden, der er 
blevet hårdt ramt. Først væltede der mange birketræer, også en del ege enten væltede eller fik toppen 
revet af. I anden omgang gik det hårdt ud over nåletræerne, samt en del store bøge. 
Det foreløbige skøn over stormfaldet for vores enhed er at der er faldet omkring 15.000 kbm., svarende 
til godt og vel halvdelen af det træ vi normalt skover her på enheden i løbet af et år. 
Mange træer, som ikke væltede i den først storm, væltede i den næste, bl.a. fordi der var rykket så 
meget i dem, at rødderne på flere af træerne var ødelagt, og vi oplever stadig træer, der vælter, selvom 
det ikke blæser med stormstyrke. 
Oprydningen efter stormene vil tage lang tid. Først har vi ryddet langs offentlige veje, ved bygninger 
og de store skovveje. Næste etape bliver at rydde de mange stier, der er rundt omkring i skovene, både 
ridespor, MTB-spor og almindelige vandrestier. Når vi er nået igennem dette, vil der også være en del 
træer, som er potentielt farlige, eller grene der hænger løst på træet. Disse skal også fjernes. 
Sideløbende med rydningen af veje, spor m.v. skal en del af stormfaldet inde i bevoksningerne også 
oparbejdes. Vi oparbejder primært nåletræerne, bl.a. for at undgå, at de væltede nåletræer skal danne 
grobund for biller, som efterfølgende vil angribe, de nåletræer, der ikke er væltet. Derudover 
oparbejder vi også værdifulde kævler primært af eg og bøg. Der vil dog stadig blive efterladt store 
mængder dødt ved i skoven, til gavn for biodiversiteten i skovene. 
Udover skader på skovene har vi også haft store skader på hegn rundt om mange af vores græsarealer. 
Det er særlig slemt her i Odsherred. På vores arealer ud mod Kattegat, er der forsvundet rigtig meget 
hegn i.f.m. det højvande, der fulgte efter den sidste storm. 
Naturstyrelsens retningslinjer af 20/12 2013 for håndtering af stormfald blev udleveret. 
 
Udpegning brugerrådsmedlemmer 
Ifølge retningslinjerne for brugerrådene skal der ske udpegning af medlemmer, når der har været 
afholdt Kommunevalg. 
Derfor har vi skrevet ud til alle de kommuner og organisationer som har sæde i brugerrådet, og 
opfordret til at udpege et medlem til brugerrådet. Der må naturligvis gerne ske en genudpegning af 
medlemmer. 
Vi har allerede fået flere tilbagemeldinger, og for fleres vedkommende er der tale om genudpegning. 
For Odsherred kommune er udpeget nyt medlem, Kjeld Jensen, som bydes velkommen til brugerrådet. 
På næste brugerrådsmøde forventer vi, at alle medlemmerne til brugerrådet for de næste 4 år er 
udpeget. 
 
Ny direktør 
Naturstyrelsen skal have ny direktør, og derudover sker der ændring i direktionen således at der 
fremover vil være 4 vicedirektører, mod de nuværende 5 vicedirektører. Det er ikke afklaret, hvordan 
sammensætningen af direktionen bliver, med hvem der skal være vicedirektører og hvilke 
ansvarsområder de får. Det forventes at være på plads i løbet af februar. Den nye direktør forventes 
udnævnt primo april. 
 
Nationalt skovprogram 2014. 
Der skal i 2014 udarbejdes nyt skovprogram for Danmarks skove. Hvordan processen vil blive er 
endnu ikke afklaret. Når vi ved mere, vil brugerrådet blive informeret. 
 



Ministerbesøg 2014. 
Vi forventer at Miljøministeren vil besøge os bl.a. i.f.m. indvielse af græsningsskoven på Hønsehals og 
det nye skovrejsningsprojekt ved Slagelse. Når der foreligger yderligere, vil det blive tilsendt 
brugerrådet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Driftsplanlægning. 
Der er tidligere sendt mail til alle brugerrådets medlemmer med link til vores driftsplan. Materialet kan 
også findes på vores hjemmeside www.nst.dk. Driftsplanen er i høring frem til d.14. februar 2014. 
Kopi af områdeplaner for i alt 14 områder, som er relevante for dette brugerråd blev udleveret. Der er 5 
hovedtemaer som er med i de enkelte områder planer: skovdrift – kulturminder – natur – friluftsliv og 
landskabet. 
En samlet liste over plejetiltag for de enkelte områder blev gennemgået og drøftet. Enkelte punkter i 
planerne som rydning af roser blev drøftet yderligere. 
Vi er meget interesseret i høringssvar, der går på konkrete forslag på de forskellige arealer. 
Planerne gælder for de næste 15 år, men en mindre revision og opfølgning på planerne er planlagt til at 
skulle ske efter 6 år. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Status Nygård Sø og Sidinge Enge vådområdeprojekt. 
Nygård Sø Anlægsarbejderne er nu afsluttet, broen er færdig og vandstanden er begyndt at stige. 
Hvornår vandet når den maksimale højde er ikke til at sige. Der kan meget vel gå et stykke tid, da der 
ikke er nogen store vandfyldte tilløb til søen. 
 
Sidinge Fjord. NaturErhvervstyrelsen har nu bevilget midler til projektet. Der afholdes i den nærmeste 
fremtid fællesmøde med lodsejerne, og efterfølgende vil der være forhandlinger med de enkelte 
lodsejere, der er indenfor projektområdet, for at afklare hvordan deres indstilling til projektet er. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Planerne for 2014. 
To storme og en stormflod har medført at vi for nærværende ikke kender vores budget for 2014. Først 
når konsekvenserne af stormene og stormfloden er opgjort, vil der være afklaring på, hvordan vores 
økonomi ser ud i det kommende år, og om der bliver overskud til nye aktiviteter udover den 
almindelige drift. 
 
Nogle af de store opgaver i det kommende år vil være oprydningen efter de to storme og stormfloden, 
som vil tage lang tid. Der er rigtig mange stier, som skal ryddes, så man atter kan færdes rundt i 
skovene. Der er ligeledes en del hegn omkring foldene, der skal repareres, og nogen steder skal der helt 
nyt hegn op, da de gamle hegn stort set er taget af havet. 
 
Græsningsskoven i Hønsehals, på Tuse Næs. 
For at forbedre biodiversitet er vi i slutningen af 2013 og her i starten af 2014 gået gang med at hegne 
et større område af Hønsehals skov. Derudover er der skovet en del bl.a. østrigsk fyr, således at der 
bliver et større åbent område inde i skoven, som også skal indgå i græsningsskoven Flere ege- og 
birkebevoksninger er tyndet kraftigt for at få en lysåben græsningsskov. Det samlede græsningsareal 
bliver ca. 45 ha, hvoraf dog noget af det er de engarealer, som har været græsset i mange år. Det bliver 
kreaturer som skal græsse i området. 



For at give publikum adgang til området er der sat låger i flere steder, således at man har mulighed for 
at færdes i området.    
Engene i området er kendt for den store forekomst af flere forskellige orkideer. 
 
Kjeld Jensen. Det kunne være en god ide at informere på enhedens hjemmeside, om projektet og 
forventninger til området. 
 
Vi har planer om, hvis økonomien tillader det, at lave flere vådområder og moser, bl.a. Store 
Skarnsmose i Kongsøre skov og Hesteengen i syd enden af Stokkebjerg skov. 
 
Publikumsmæssigt forventer vi ikke, at der sker mange nye tiltag. Det primære i 2014 vil være at 
vedligeholde det vi allerede har, således at det er brugbart og giver indtryk af, at man er velkommen på 
enhedens arealer. Dog håber vi på, at vi kan få etableret et MTB spor i Kårup skov i det område, som vi 
drøftede og besigtigede på sommermødet. 
Førsteprioritet gives til indretning af adgang og formidling af Nygård Sø og Næsholm. 
 
Udsigtsrydning Højsandet, ved Rørvig. 
Tidligere var der, når man gik oppe på Højsandet en storslået udsigt over området. Man kunne se havet 
og langt ind over Nykøbing. Denne udsigt er efterhånden groet helt til, og det har længe været et ønske 
at genskabe noget af denne udsigt. 
Rørvig Foreningsråd har taget initiativ til at forsøge at genskabe udsigten. Der er derfor indgået et 
samarbejdsprojekt mellem en lodsejer, Odsherred kommune, Rørvig Foreningsråd, samt 
Naturstyrelsen. Foreløbig er det område som påtænkes ryddet markeret, og der er taget kontakt til en 
lokal skoventreprenør for at få et overblik over hvad det vil koste. 
Rørvig Foreningsråd har afsat 50.000 kr. til projektet. Lodsejeren som ejer det område der skal skoves 
i, har sagt ok til at indtægterne indgår i projektet, Odsherred kommune er umiddelbart indstillet på at 
stå for den fremtidige vedligeholdelse af det område der frilægges, og Naturstyrelsen er også indstillet 
på at yde et bidrag til projektet, samt stå for den praktiske gennemførelse af arbejdet.  
Når/hvis rydningen bliver gennemført, vil man igen få en meget flot udsigt over landskabet. Det bliver 
ikke muligt at se ligeså vidt omkring som tidligere, da der er mange høje træer på sommerhusgrundene, 
men det vil stadig blive en flot udsigt over området. Derudover vil man også, når man går på stien 
nedenfor Højsandet, få et flot kig op på selve Højsandet. 
 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Tid og sted for næste møde. 
 

18. juni 2014, kl. 15.00 
Mødested udsendes sammen med forslag til dagsorden. 

 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Evt. 
Morten Holme. Hvis der skal gentilplantes efter stormen burde man overveje at indplante træer og 
buske som ikke er blandt de traditionelle produktionstræarter, for at få et mere varieret skovbillede, og 



for at give bedre betingelser for bl.a. insekter og fugle 
. 
Carsten Poulsen. De fleste steder hvor vi i dag planter, blander vi forskellige træer og buske. I de fleste 
af skovrejsningsområderne er der indplantet flere forskellige ikke produktionstræer, og flere forskellige 
slags buske. I forbindelse med stormene har der ikke været så mange store fladefald, så større 
tilplantningsplaner er der ikke umiddelbart planer om. Flere af stederne vil vi fjerne de nåletræer der er 
faldet, og derefter overlade arealet til naturlig tilgroning, der vil så på disse arealer typisk komme birk, 
eg og fyr, men også træarter som røn og kirsebær kommer på sådanne arealer, der får lov til at passe sig 
selv. Af buske kommer der ofte hassel og tjørn. 
 
Gert Leif Gyldvig. I forbindelse med stormene og højvandet er der kommet meget tang ind på strandene 
rundt omkring i Odsherred. Har man planer om at fjerne dette inden turisterne kommer? 
Lasse Braae. Kommunen har afsat midler til strandrensning. Om der er afsat så mange midler, at man 
når rundt over det hele, ved jeg ikke. 
JPS. Vi har ikke planer om at fjerne tang fra vores arealer. 
 
 
 
 
 
 
 


