Grønt Råd
Besigtigelse af naturforvaltning i Bidstrup
Skovene
Referat af 25. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune
onsdag den 3. september 2014 kl. 16.15 - 18.00

Tilstede:
Jens K. Jensen, Udvalget for Teknik og Miljø
Ivan Mott, Udvalget for Teknik og Miljø
Johan Scheel, Dansk Skovforening
Karl Frandsen, Familiebruget
Jens Fisker, Danmarks Naturfredningsforening
Tove Binzer, Friluftsrådet
Per Thomasen, Landboforeningen Gefion
Hans Harrestrup Andersen, Dansk Ornitologisk Forening
Rasmus Vincentz, Klimabevægelsen
Harry Carstensen, Dansk Sportsfiskerforbund
Niels Bjergvang, Danmarks Jægerforbund
Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland
Peter Due Østerbye, centerchef, Byg & Miljø, Lejre Kommune
Charlotte Schleiter, afdelingsleder for Natur- og Miljø, Lejre Kommune
Søren Grøntved Christiansen, biolog, Lejre Kommune (referent)

Afbud:
Martin Stokholm, Udvalget for Teknik og Miljø
Birger Prahl, Udvalget for Teknik og Miljø
Erik Falkenberg, Udvalget for Teknik og Miljø
Søren Moses, Museerne og Naturvejlederforeningen

Punkt 1. Naturforvaltning i Bidstrup Skovene
Skovridder Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen Vestsjælland var guide på en
køretur gennem dele af skovkomplekset. På udvalgte steder blev der forevist
og diskuteret nogle af de aktiviteter, som Naturstyrelsen har gennemført til
gavn for biodiversitet og friluftsliv.
Der blev bl.a. diskuteret økonomi i forbindelse med skovdriften,
bortforpagtning af landbrugsarealer, udlejning af jagt, ridning og de mange
andre fritidsaktiviteter, som skovene benyttes til. Biodiversitet blev diskuteret
i forbindelse med bl.a. etablering af vådområder, lysåbne arealer og
græsningsskov.
Rundturen sluttede ved Kildeengshuset, der fungerer som skovkontor. Her
blev der fortalt om drift af skovens enge og specielt om høslættet på
Kildeengen, som udføres af 40 – 50 frivillige fra et høslætlaug organiseret af
Danmarks Naturfredningsforening. For at bevare og fremme den artsrige flora
og den rige forekomst af sommerfugle slås engen med le i juni og september
og det afslåede materiale bortrives.

Punkt 2. Eventuelt
Jens Fisker ønskede et punkt om tilsyn med fredninger på næste møde i Grønt
Råd, idet han henviste til en artikel i Dagbladet den 13. april 2011 med
overskriften: ”Fredninger strammes op”. Af artiklen fremgår, at politikerne i
teknik & miljøudvalget har besluttet, at der de kommende 3 år skal
gennemføres tilsyn med Ledreborg-, Selsø-Lindholm- og Ryegaardfredningerne. Det fremgår også, at forvaltningen skal følge op på 17
overtrædelser hos 10 lodsejere i Kisserup-Hvalsø-fredningen.
Johan Scheel fortalte, at han forhandlede med Kirkeministeriet om projektet
vedr. urnekirkegård i Ryegård Dyrehave. Oplyste om to kommende
arrangementer (ølgourmet og halloween), som fremgår af Ryegårds
hjemmeside www.ryegaard.dk
Niels Bjergvang oplyste om en tur til Jægersborg Dyrehave den 25.
september og henviste til hjemmesiden www.bramsnaes-jagtforening.dk
Jens Fisker oplyste, at DN-Lejre afholder en tur på Geologiens Dag lørdag den
20. september om Skjoldungernes Landskab.
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=793

Punkt 3. Næste møde
Næste møde blev fastsat til onsdag den 26. november 2014 kl. 16.15.

