
         

 

 

Referat af møde i Brugerråd NV, Naturstyrelsen Midtsjælland d. 02/11 2021 kl. 15.30 

 

Deltagere: 

Charlotte Riegels, FNSR 

Ole Hansen Danmarks Jægerforbund 

Anette Lindegaard Christensen, Danmarks Idrætsforbund 

Brian Jensen, Friluftsrådet 

Nora Tams, Danmarks Naturfrednings forening 

 

Jens Peter Simonsen, skovrider, Naturstyrelsen Midtsjælland 

Palle Graubæk, referent, Naturstyrelsen Midtsjælland  

 

Fraværende: 

Lasse Braae, Dansk Ornitologisk forening, Vestsjælland 

Holbæk kommune 

Rasmus Eriksen, Sjællandske Familiebrug 

Hans Munk, Kalundborg kommune 

Johnny Kristensen, Odsherred kommune 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Evaluering og kommende brugerråd, jf. mail af 10. september 2021 

Brugerrådene har eksisteret i 25 år og har været en stor succes ved at inddrage de mange brugere af 

Naturstyrelsens arealer i drøftelse og afvejning af principper og dilemmaer i den daglige forvaltning. 

Selv succes’er skal man med mellemrum evaluere og evt. modernisere. Naturstyrelsen har derfor 

besluttet forud for ny-konstitueringen af brugerrådene efter kommunalvalget at se på de fremtidige 

brugerråds sammensætning og funktioner. Naturstyrelsen har besluttet, at der fremover kun skal være 

eet brugerråd for Naturstyrelsen Midtsjælland, og at kommunerne ikke længere indgår i brugerrådet, 

idet det daglige samspil mellem styrelsen og kommunerne allerede foregår i mange andre 

sammenhænge. 

 

Med det udgangspunkt havde rådet en god diskussion af en række emner i forhold til det nye 

brugerråds virke. Synspunkterne er sammenfattet nedenfor: 

 

Friluftsrådet er uenige i at reducere til 1 brugerråd. Det er en utidssvarende centralisering, hvor man i 

stedet bør gå den anden vej. 



DIF fandt perspektivet med 1 fast brugerråd og nedsættelse af tidsmæssigt og geografisk afgrænsede ad 

hoc grupper interessant. Udfordringen bliver så at identificere og bemande disse grupper og for 

brugerne at. 

Alle fandt idéen med et årligt møde suppleret med et antal offentlige ”skovvandringer”, hvor borgerne 

kan komme til orde, som en god idé.  

DIF påpegede vigtigheden af, at rammerne for og forventningerne til brugerrådets drøftelser og den 

videre anvendelse af resultaterne af drøftelserne er klare. Så man undgår at brugerrådene blot bliver 

hyggesnakke. 

DN erkendte, at brugerrådet i høj grad har haft orienterende karakter fra Naturstyrelsen til brugerrådet, 

og man måske selv har forsømt at bruge brugerrådet aktivt, herunder taget initiativ til drøftelser, hvor 

den brede sammensætning af interesser kunne udnyttes. 

Alle var enige i, at det nye brugerråd får en mere overordnet karakter, fordi ”lokale” spørgsmål bliver 

for lidt involverende i så stor en geografi. 

Foreningen af fritidshusejere i Odsherred kan vanskeligt se sig selv i et nyt brugerråd for hele enheden. 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Udpegning af yderligere 30.000 ha statsskov som urørt skov 

I slutningen af oktober meldte regeringen forslag ud til hvilke yderligere statsskove, der fremover skal 

være urørte. Forslaget til nye urørte skove forventes sendt i høring i den nærmeste fremtid. 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/oktober-2021/stoerste-danske-skovomraade-nogensinde-bliver-

nu-til-vild-natur/. 

For den nordlige del af Naturstyrelsen Midtsjælland drejer det sig om stort set alle skove bortset fra de 

unge skove fra efter 1980 (skovrejsningsskovene), som fortsat drives naturnært. Der vil over de 

kommende år blive udarbejdet konkrete forvaltningsplaner for skovene, som vil komme i offentlig 

høring. 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Nye arealer ved Diesbjerg 

Naturstyrelsen orienterede om erhvervelsen af to ejendomme ved Diesbjerg på i alt 18 ha, som er 

beliggende op til styrelsens nuværende ejendom. Hensigten er, at arealerne skal afgræsses med henblik 

på at udvikle overdrevsnatur, som det allerede sker på Diesbjerg. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5. Eventuelt 

Palle Graubæk orienterede om en artikel i det seneste nummer af DOFs tidsskrift Fugle, som 

omhandler fremgangen for Rødrygget Tornskade på Slettemose, som brugerrådet besøgte så sent som i 

sommer. 

 

Endelig orienterede Naturstyrelsen om, at Bidstrup skovene ved Hvalsø er på bruttolisten over 21 

potentielle naturnationalparker, som inden nytår forventes at blive reduceret til 10. Naturstyrelsen har 

inviteret til en skovvandring d. 9. november for alle interesserede, hvor Naturstyrelsen vil forklare og 

fremvise, hvad der ønskes opnået med naturnationalparker og drøfte de spørgsmål og bekymringer, 

som borgerne har hertil.  
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