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Referat af brugerrådets møde d. 7. oktober 2014 
 

 
Tilstede: 
Peter Brostrøm (PEB), Mogens Overballe (MO), Otto Hansen (OH), Karen 
Andreasen (KA), Thorkild Dannielsen (TD), Finn Søndergaard (FS) - jgh 

   
Kort præsentation af de fremmødte – da Karen Andreassen er med for før-
ste gang, som suppleant for Carsten Skivild, Rønde Distriktsråd. 
 
PEB meget gerne en drøftelse under eventuelt af hvordan vi skal gøre mø-
derne i brugerrådet mere vedkommende end i dag. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Nyt fra Naturstyrelsen 

 
Ved sidste møde fortalte vi at vi har fået ny direktør, Hanne Kristensen. Si-
den sidste møde har vi nu fået udpeget resten af direktion med 4 nye vicedi-
rektører i Naturstyrelsen.  
 
Skovfoged Kim Friis Egefjord har valgt at gå på pension med udgangen af 
2014. Vi får ikke en afløser for Kim og det vil betyde at vi skal se på en ny 
struktur og en ny måde at klare arbejdsopgaverne på. Forhåbentlig er det 
ikke noget omverdenen mærker det helt store til. Dog vil man naturligvis 
lokalt bemærke at Kim ikke færdes på arealerne arbejdsmedfør. 
 
Alling Å – det fine partnerskabsprojekt knyttet til det rekreative område er nu 
indviet. Der er etableret et afmærket stisystem ind i området med infotavler, 
et bålhus med shelters, et toilet og en bålplads. Vi oplever det som en rigtig 
fint projekt med god borgerinddragelse. I projektet er der også lagt op til at 
der skal etableres to Fugletårne. De skal placeres på to lokaliteter ved hen-
holdsvis ved Mygind Skov under Clausholm Gods, og det andet ved den 
offentlige sti mellem Årslev og Hvalløs. 
 
OH gav udtryk for at det var flot at vi fik det andet fugletårn på plads ved 
Hvalløs. Et stort aktiv for området og oplevelsesmulighederne. 
 
På de mere overordnede linier kan vi forvente; 
Her i efteråret bliver Naturplan Danmark præsenteret for offentligheden.  
Der er også opnået enighed om rammerne for Den Danske Naturfond. 
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Og endelig vil miljøministeren sikkert præsentere en ny National Skovstra-
tegi. 
   
OH: Nævnte at i statsministerens åbningstale blev der omtalt midler øre-
mærket naturprojekter. Er det midler NST vil komme til at administrere. 
 
 
PEB: Det må givet være midler der skal støtte op omkring Naturplan Dan-
mark. Men hvordan disse midler lige skal administreres, ved vi endnu ikke 
noget om. Det kan være midler der skal bruges på statslige arealer men det 
kan også være til tilskud til eller indsatser hos private lodsejere eller til op-
gaver som kommunerne skal løse. 
 
 
 
MO: De positive partnerskaber vi blev præsenteret for på forårsekskursio-
nen kunne måske med held overføres til administrationen af midlerne i Na-
turplan Danmark. 
 
 

2.  Partnerskaber ved NST, Kronjylland 

 
Som Brugerrådet blev præsenteret for ved forårsekskursionen, så har Na-
turstyrelsen bevæget sig mere og mere over mod at publikumsfaciliteter 
etableres og drives med forankring i partnerskaber. Partnerskaber med lo-
kale ildsjæle , foreninger og kommuner. 
 
De partnerskaber vi har fået etableret ved Kronjylland har været båret af 
behov, stærkt engagement og til en vis grad af tilfældigheder. Vi ønsker 
fortsat at følge denne linie og at gøre det nemmere for eventuelt kommende 
partnerskaber. 
 
Vi har derfor beskrevet partnerskaber ved Kronjylland på et helt generelt 
plan. En beskrivelse der gerne skal medvirke til en afklaring af hvad et part-
nerskab er og hvad det betyder for de frivillige. En generel beskrivelse gør 
det ikke alene. Derfor har vi valgt at skematisk at beskrive de partnerskaber 
der er etableret ved NST, KJY. Her kan interesserede få et overblik over de 
mange muligheder der er i partnerskaber. 
 
Det er intentionen at vi vil lægge dette materiale ud hjemmesiden, så alle 
kan finde inspiration til netop deres ideer, ønsker og behov. 
 
Udkast af beskrivelser blev uddelt på mødet og medsendes referatet. 
 
Efter dette oplæg gav FS sin version af hvordan partnerskabet ved Fussing 
Sø er opstået, og hvordan arbejdet forløber, ideen med en sparebøsse og 
en container til pantflasker. Ansøgning til Nordea om midler til en ny bade-
bro (udgift til en ny bro er ca. 300.000 kr.). Hvordan et partnerskab opstår 
omkring et par frivillige ildsjæle, og hvordan det vokser med flere og flere 
interessetilkendegivelser. 
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PEB: Det er vigtigt at understrege at vi hele tiden også i partnerskabsprojek-
terne overvejer hvordan vi varetager alle hensyn. Benyttelse går ikke forud 
for beskyttelse – det er den anden vej. 
 
KA: Kan driften af nye tiltag under partnerskaber ikke være en udfordring. 
Det skal helst ikke være sådan at noget bliver etableret og så vender man 
ryggen til når interessen ikke længere er til stede. 
 
PEB: Vi forsøger at bygge driften ind i partnerskaberne så vidt som det er 
muligt. Enten at en god del af driften ligger hos de frivillige, eller måske få 
kommunen med i partnerskabet og de så tager del i driften. Ellers vil vi ned-
lægge tilbuddet, når det er i for dårlig stand.  
 
Her lokalt ser vi tre væsentlige vilkår for et vellykket partnerskab. 

1. At der er tale om en win – win situation, at der er noget positivt i partner-

skabet for alle partnerne. 

2. NST virker som konstruktiv fødselshjælper, for at sikre motivation, rådgiv-

ning og sparring. 

3. At vi i NST KJY er risikovillige – forstået på den måde, at vi er klar til at 

tænke nyt i den måde vi anvender arealerne på. 

 
OH: Jeg vil gerne bringe budskabet om partnerskaber og materialet videre 
ved næste samrådsmøde. I Favrskov Kommune er der en såkaldt Frivillig 
Portal, her kan alle beskrive diverse opgaver som ønskes udført eller hjælp 
til at udføre. DN Favrskov har således påtaget sig at hjælpe med at be-
kæmpe Kæmpe Bjørneklo. Kunne en lignende portal være en ide for Natur-
styrelsen? 
 
PEB: Egentlige naturplejeprojekter kan vi nok ikke tilbyde, men der kan væ-
re andre mindre tiltag som kan klares, evt. som arrangementer hvor de 
fremmødte bliver sat til at løse helt konkrete opgaver og som afsluttes 
samme dag. 
 
FS: Umiddelbart ser det fremlagte materiale og beskrivelsen godt ud – og vil 
sikkert kunne inspirere flere brugere til at etablere partnerskaber ved KJY. 
 
MO: Det bør overvejes om ikke hesteinteresserede kan indgå i flere part-
nerskaber. Det gav et positivt indtryk, da vi mødtes med brugerne ved Mo-
sely. 
 
PEB: Det er nok ikke alle partnerskaber hvor det er muligt. 
 
 

3. Eventuelt 

 
PEB: Brugerrådet må meget gerne tilkendegive hvor næste forårs ekskursi-
on går hen. I kan se på hjemmesiden under referater, hvor vi tidligere har 
været. Umiddelbart kunne et besøg ved Kalø være et muligt emne, idet der 
kommer til at ske en del i dette område den kommende par år; evt. nyt be-
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søgscenter ved Kalø Slotskro, Danmarks Jægerforbund vil et Jagts Hus, vi 
vil forsøge at sammenstille en rammeplan for udnyttelsen af området samtid 
med at vi sikrer flest mulige hensyn i området. 
 
FS: Kalø området, hvordan formidles det? 
 
PEB: Real Dania projektet ”Stedet tæller” – som vi besigtigede i 2013, er jo 
egentlig et formidlingsprojekt, måske nok i arkitektonisk forstand.  
 
KA: Måske kunne vi så også få en mere klar fornemmelse af snitfladen mel-
lem NST og Nationalparken! 
 
OH: Vi har næsten lige besigtiget Kalø, kan vi så i givet fald ikke supplere 
med en afstikker til fx Kolindsund? 
 
PEB: Det ligger slet ikke i mandatet for brugerrådet at besøge private area-
ler – så det er ikke en mulighed. 
 
MO: Kan vi evt. invitere en lærer med fra den Økologiske Landbrugsskolen, 
evt. til at give et oplæg? 
 
PEB: Brugerrådets møder bør holdes for rådets medlemmer, ikke for andre 
interessenter. 
 
FS: De 5 Hald’er, som vi besigtigede for et par år siden – hvordan går det 
med det? 
 
PEB: Parterne bag projektet har skrevet en rammeplan. Og man er ved at 
afsøge mulighederne for en sponsor til projektet. Så der er ikke sket meget i 
den virkelige verden, men der er stor interesse for projektet. 
 
TD: Hvordan er det med Naturskolen ved Hald, er den stadig i gang? 
 
PEB: Den kører for fuld kraft og er jo Viborg Kommunes flagskib i naturfor-
midling til børn. 
 
OH: Kan vi ikke bede om at referater i fremtiden bliver fremsendt med sty-
relsens logo. 
 
JGH: Det skal jeg nok sørge for at huske. 
 
PEB: Vi fremsender referatet med to datoer for det kommende års møder. 
 
 
  
 
Næste års mødedatoer er:  
 
6. maj - heldagsekskursion 
8. oktober – møde på kontoret ved Fussingø 


