
Lukkede sager i Kommunalbestyrelsen

Dato Sagsoverskrift Beslutning

31. januar 2022
Lukket: KB - Udpegning til Huslejenævnet og Aftale om Det 
Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn Indstillingerne tiltrådt.

31. januar 2022 Lukket: KB - Udpegning til Beboerklagenævnet Indstillingerne tiltrådt.

31. januar 2022
Lukket: KB – Udmøntning af midler til udbud af tandregulering, Børne- 
og Ungdomstandplejen Indstillingerne tiltrådt.

31. januar 2022 Lukket: ØU - Ansættelse af borgerrådgiver Indstillingen tiltrådt.

28. februar 2022 Lukket: BU – Nyt dagtilbud i Hvalsø

Ad 1) Indstillingen tiltrådt.

Ad 2) Carsten Rasmussen (A) stillede forslag om, at beslutning om placering af 
daginstitution i Hvalsø sker på baggrund af borgerinddragelse. For forslaget 
stemte A, F, Ø (11). Imod stemte V, C, O og B (14).

Et flertal bestående af V, C, O og B (14) besluttede område C. A, F og Ø (11) 
kunne ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker en placering på område F.

Ad 3 – 7) Indstillingerne tiltrådt.

Ad 8-9) Udvalget for Børn og Ungdoms indstillinger tiltrådt.

28. marts 2022
Lukket: SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - annullation 
eller tildeling af kontrakt Indstillingerne tiltrådt

28. marts 2022 Lukket: TMB - LUKKET - Udbud af vintertjeneste Direktionens indstillinger tiltrådt.

28. marts 2022
Lukket: BU - LUKKET - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre 
Kommune: Nationale test Indstillingen tiltrådt.

25. april 2022
Lukket: LUKKET - ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Magnolievej, 
Kirke Såby Indstillingerne tiltrådt.



25. april 2022 Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af grund Et flertal bestående af V, C, O og B (14) tiltrådte indstillingerne, 
med den præcisering til ad 3) at der vil blive foretaget 
ekspropriation af grunden, når der foreligger en endelig lokalplan, 
hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om køb af grunden. 

A, F, og Ø (11) stemte imod. 

23. maj 2022 Lukket: ØU - Osted skole og Børnehus, status Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

23. maj 2022 Lukket: Personsag - ØU - Ansættelse af vicekommunaldirektør Indstillingen tiltrådt.

27. juni 2022 Lukket: ØU - Forpagtningsaftale for areal ved Hegnsholt, Lejre Ad 1:
For: V, C, O, A, F, og B – i alt 24

Imod: 0

Undlod at stemme: Ø – i alt 1

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Ad 2: Tiltrådt

27. juni 2022
Lukket: ØU - LUKKET - Prisregulering af ladepriser for opladning af 
elbiler Indstillingen tiltrådt.

27. juni 2022 Lukket: TMB - LUKKET - Udbud af drift af vejbelysning Indstillingerne tiltrådt.

29. august
Lukket: ØU - LUKKET - Forøgelse af boligkapacitet til fordrevne 
Ukrainske flygtninge Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

29. august Lukket: BU - LUKKET - Børnehus i Hvalsø, tildelingskriterier Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt. 

26. september Lukket - Personsag - ØU - Ansættelse af kommunaldirektør

For stemte V, A, F, C, Ø, B, O – i alt 24
Imod stemte 0
Undlod at stemme Susanne Borup (F) - i alt 1
Indstillingen tiltrådt.



31. oktober Lukket: Udbud af grund i Hvalsø Indstillingerne tiltrådt.
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LUKKET - ØU - Samarbejdsaftale 

Sagsnr.: 21/6689 

Resumé 

Den Danske Naturfond har henvendt sig til Lejre kommune med ønske om at etablere et 
samarbejde om udvikling af naturen og friluftslivet i Lerbjerg Skov. Samarbejdet er tænkt som 
et trekløversamarbejde mellem Naturfonden, Nationalparken og Lejre kommune. 

 

Naturfonden har forhandlet med Ledreborg om opkøb af Lerbjerg Skov, med henblik på at 
genskabe en mere naturlig skov og en række gamle skovmoser. Skoven ligger i den vestlige 
del af Bidstrup Skov-komplekset. Skovens 118 ha er i dag overvejende produktionsskov med 
områder indrettet til jagt og vildtagre. Den offentlige adgang til skoven vil blive udvidet og 
svare til, hvad der gælder for offentligt ejede arealer. 

 

Naturfonden ønsker, at skoven bliver drevet efter de samme principper som for urørt skov. Det 
betyder i korte træk, at fjerne eksotiske arter, ophøre med skovhugst og blænde dræn. Der 
kunne også blive tale om skovgræsning. 

 

Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og naturformidling ønskes styrket med 
samarbejdsaftalen. 

 

Sagen er lukket fordi handlen ikke er helt på plads endnu og endnu ikke kan offentliggøres. 

Indstilling 

Direktionen indstiller:  

1. at Kommunalbestyrelsen tilslutter sig vedlagte samarbejdsaftale, hvor parterne 
forpligter sig til at samarbejde om et projekt, der omfatter opkøb af Lerbjerg skov, 
genopretning af natur og efterfølgende drift af skoven 

2. at udgifter - ca. 75.000 kr. - til Lejre Kommunes andel af friluftsplan og naturplan 
dækkes af nationalparkpuljen. 

3. at sag om finansiering og bevilling til naturgenopretning og driftsudgifter forelægges, 
når friluftsplan og naturplan kendes. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021 

Indstillingerne anbefales. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-09-2021 

Indstillingerne tiltrådt.  
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Afbud: 

Carsten Helles Rasmusen (V) 

Sagsfremstilling 

Den Danske Naturfond ønsker at indlede et samarbejde med Nationalparken og Lejre 
kommune, som har til formål at udvikle naturen i Lerbjerg skov mod en mere naturlig skov 
med plads til vild og varieret natur. Det er også et formål at styrke mulighederne for friluftsliv, 
og naturoplevelser, samt formidle om skovens natur og anvendelse. 

 

Naturfonden arbejder med egne projekter ved helt eller delvist at erhverve projektarealer. Alle 
projekter gennemføres i partnerskab eller samarbejde med andre aktører. Naturfonden ønsker 
med deres projekter, at de forankres lokalt og derfor er kommunen en vigtig medspiller i 
samarbejdet. 

 

Det er således Naturfonden, der står for opkøbet af skoven Lerbjerg Skov, som de erhverver 
fra Ledreborg Gods. Aftalen om opkøb er tæt på at være indgået. Der arbejdes alene på at få 
teknikaliteter omkring matrikelgrænser og vej-ret på plads, før opkøbet er endeligt og kan 
offentliggøres. 

 

Udkast til samarbejdsaftale og driftsaftale mellem den Danske Naturfond, Nationalparken og 
Lejre Kommune er bilagt sagen. 

 

Lerbjerg skov som naturskov 
Lerbjerg skov ligger i den vestlige del af Bidstrup Skov-komplekset, der strækker sig ud til 
kommunegrænsen mod Holbæk kommune og med teletårnet som en østlig markør. Et 
oversigtskort med placering i kommunen og et luftfoto af skoven er bilagt sagen. 

 

Skovens 118 ha er i dag overvejende produktionsskov med områder indrettet til jagt og 
vildtagre. Skoven rummer også sø, mose og eng. 

 

Naturfonden ønsker, at skoven bliver drevet efter de samme principper, som for urørt skov. 
Det betyder et ophør af skovhugst og dræning. Der kunne også blive tale om at etablere 
skovgræsning. Denne naturvenlige drift vil medføre, at en række gamle skovmoser med tiden 
vil blive gendannet og skoven vil få et mere varieret præg, der tilbyder levesteder for langt 
flere arter end nu. 

  

Lerbjerg Skov er nabo til de statsejede skove i Bidstrup Skov-komplekset. Staten vil i 
fremtiden drive deres skovarealer i Bidstrup Skov som urørt skov. Den naturgenopretning og 
drift, der planlægges gennemført i Lerbjerg Skov, vil hænge godt sammen med de statslige 
planer for skovdrift. 

 

Desuden vil driften som naturskov fremme biodiversiteten i skoven og bidrage til kommunens 
indsatser for vild natur. 
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Friluftsliv 
Friluftsliv og naturformidling er prioriteret i samarbejdsaftalen. Skoven skal være tilgængelig 
for borgere og besøgende og der etableres faciliteter, der understøtter anvendelsen af skoven 
og bidrager til at skabe naturoplevelser.  

 

I dag er Lerbjerg Skov tilgængelig som andre private skove med de begrænsninger for 
friluftslivet, dette medfører. Når Naturfonden overtager skoven, vil adgangsmulighederne 
tilsvare statslige og kommunale arealer. Derfor vil opkøbet skabe forbedringer ifht. 
offentlighedens adgang i det meget besøgte skovkompleks. 

 

Samarbejdsaftalen beskriver, at Lejre kommune skal stå for tilsyn og vedligehold af skovens 
veje, stier og friluftsfaciliteter. 

 

Forventet proces 

 Samarbejdsaftalen, der nu ligger i udkast, færdiggøres. Der er tale om småjusteringer. 

 I fællesskab offentliggør parterne købet af skoven og samarbejdet, herunder også 
udmelding om forbedret offentlig adgang og færdsel mv. 

 Påbegynde planlægning. Indhentning af tilbud fra eksterne rådgivere, der skal 
udarbejde hhv. en naturplan og en friluftsplan. Sker i samarbejde mellem parterne. 
Planerne tager antageligt 3-5 måneder at få på plads. 

 Når planerne er klar, skal projektøkonomi og budget på plads (omkring eller lige efter 
årsskiftet). Godkendes af alle tre parter. 

 Implementering primo/medio 2022 jf den rollefordeling, som også er angivet i 
samarbejdsaftalen. Implementeringsperioden vil afhænge af, hvad naturplan og 
friluftsplan når frem til ifht konvertering af bevoksninger og genopretning af naturlig 
hydrologi mv. 

 

Tovholderrolle og tilsyn 

I samarbejdsaftalen fremgår, at Lejre kommune bidrager som sekretariat for projektet, stiller 
en projektleder til rådighed og står for al kontakt til borgerne. I praksis er der tale om, at der 
er én person fra hhv. kommunen, Nationalparken og Naturfonden, som mødes og aftaler 
opgaver efter behov. Arbejdet forventes tæt koordineret med Naturstyrelsen, som er nabo til 
Lerbjerg Skov. 

 

Desuden står kommunen for tilsyn med skoven, så det sikres, at stier, veje og faciliteter 
fremstår i god og sikker stand. Træer, der er til fare for skovens brugere, skal kommunen også 
håndtere. 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune med denne samarbejdsaftale bidrager 
til, at en privatejet skov driftes efter principperne for urørt skov og dermed skabe en mere vild 
og varieret natur i skoven. 
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Med samarbejdsaftalen styrkes mulighederne for friluftsliv i skoven ved etablering af 
friluftsfaciliteter og naturformidling, og ejerskabet hos Naturfonden sikrer, at 
adgangsmuligheden bliver tilsvarende de muligheder for færdsel, alle borgere har på 
kommunal og statslig jord. 

 

I overordnede træk står Naturfonden for opkøb, Nationalparken for etablering af 
friluftsfaciliteter og formidling, mens kommunen står for den efterfølgende drift. Dykkes der 
mere ned i aftalen, er samarbejdet dog tættere. Parterne deles f.eks. ligeligt om udgifterne til 
en naturplan og en plan for friluftslivet, ligesom også genopretningen af natur er en fælles 
opgave. Administrationen ser et potentiale i dette trekløversamarbejde, da parterne hver især 
bidrager med forskellige kompetencer, muligheder og økonomi til, at nå et fælles mål; mere 
vild natur, øget artsrigdom og muligheder for friluftsliv. 

Økonomi og finansiering 

Naturfonden har bidraget med et overslag over Lejre Kommunes udgifter, der er baseret på 
fondens erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner. Tallene skal tages med et vist 
forbehold. 

 

Lejre Kommunes andel af finansiering af friluftsplan og naturplan forventes at udgøre ca. 
75.000 kr. til specialiseret, ekstern bistand. Der er tale om et forholdsvist sikkert skøn, der 
baserer sig på erfaringer med udarbejdelse af lignende planer i forbindelse med lignende 
naturprojekter. 

 

Den største enkeltpost er naturgenopretning. Lejre Kommunes andel er her skønnet til ca. 
350.000 kr. + et administrativt timeforbrug på ca. 100 timer. Skønnet er usikkert og vil i høj 
grad afhænge af indholdet af den kommende naturplan og ambitionsniveauet for denne. 

 

Drift og projektledelse er skønnet til et årligt timeforbrug på 170 timer i administrationen og 
150 timer i Vej & Park. Disse skøn er også usikre på nuværende tidspunkt og vil også i høj 
grad afhænge af indholdet af de kommende frilufts- og naturplaner. 

 

De ca. 75.000 kr. til finansiering af Lejre Kommunes andel af friluftsplan og naturplan kan 
dækkes af nationalparkpuljen. 

 

Udgifterne til naturgenopretning og fremtidig drift og projektstyring forventes ikke at kunne 
afholdes inden for eksisterende bevillinger. Sag om finansiering og bevilling til 
naturgenopretning og driftsudgifter forelægges, når friluftsplan og naturplan kendes. 

 

Nationalparken og Naturfonden bidrager også økonomisk til gennemførelse af projektet: 

 Nationalparken finansierer 1/3 af friluftsplanen og 1/3 af naturplanen og afholder 
udgifter til forbedring af adgangsforhold og friluftsfaciliteter og til formidlingstiltag. 
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 Naturfonden finansierer opkøb af skoven og 1/3 af friluftsplanen og 1/3 af naturplanen. 
Naturfonden bidrager også økonomisk til genopretning af naturen. Naturfonden tegner 
som ejer af skoven de nødvendige forsikringer 

 

Hvis der indgås aftaler om græsning, vil det være Naturfonden, der indgår forpagtnings- eller 
græsningsaftaler, mens det vil være kommunen, der har den løbende kontakt til forpagteren 
og fører det nødvendige tilsyn med aftalens overholdelse. 

 


