
Referat fra brugerrådsmøde, Randbøl, den 14.december 2005 

Den 4. januar 2006 

Tilstede: 

Poul Erik Buch, Danmarks Idrætsforbund 

Jens Jacob Rossel, Vejle Fredericia Landboforening 

Per Delfin, Danmarks Naturfredningsforening 

Westy Esbensen, Kulturmiljørådet Vejle Amt 

Per Sigtenbjerggaard, Kommuneforeningen 

Ole Livbjerg Klitgaard, Randbøl  Skovdistrikt (formand) 

Asger Thyge Pedersen, Randbøl Skovdistrikt (ref.) 

Afbud: 

Henriette L. Sørensen, Vejle Amt 

Jens Venø Kjellerup, Friluftrådet Vejle Amt 

Brugerrådets fremtidige struktur: 

Ole Klitgaard lagde op til en drøftelse om den fremtidige sammensætning af Brugerrådet på baggrund af et 
udsendt notat. Det nuværende råd fortsætter i 2006 som er et overgangsår, hvorefter den nye kommunale 
struktur træder i kraft. Brugerrådets hidtidige struktur har været bygget op omkring amtsstrukturen både med 
amternes direkte repræsentation i brugerrådet og i kraft af, at mange interesseorganisationer også har haft en 
amtsvis struktur. Da amterne nedlægges betyder det, at udpegningen af medlemmer skal tages op til revision. 
Dertil kommer, at brugerrådet under alle omstændigheder skal gen/eller nyudpeges i forbindelse med 
kommunalvalget. 

Distriktet ser gerne et fremtidigt brugerråd med en bredere sammensætning end vi har i dag. Den udsendte 
skitse blev drøftet og gennemgået med repræsentanterne for de enkelte organisationer. Brugerråds 
medlemmerne supplerede distriktets skitse med den viden, de havde fra hver deres organisation og drøftelsen 
opsummeres her. 

Friluftsrådet. Fortsat én fast repræsentant i brugerrådet, udpegningen endnu ikke fastlagt, men der ønskes en 
person med bopæl i området 

Danmarks Naturfredningsforening: Fortsat én fast repræsentant i brugerrådet. Der dannes nok en lokal 
kommite pr. kommune, men overbygningen på denne struktur er ikke kendt. 

Danmarks idrætsforbund: Fortsat én repræsentant i brugerrådet. Udpegningsmetode ikke fastlagt, men den 
nuværende amtsvise struktur forsvinder og en ny skal laves. 

Kommunerne: Der bliver 5 nye kommuner i distriktets område og det vil være ønskeligt med en repræsentant 
for hver af de 5 kommuner. Udpegning kommer til, at ske via kommunekontaktrådet i regionerne syd og midt. 

Landboforeningerne: Fortsat én repræsentant i brugerrådet. Udpegning ikke fastlagt, der sker mange 
forandringer i landboorganisationerne i øjeblikket. 



Kulturmiljørådet: Vil fortsat bestå og vil også kunne udpege et medlem til brugerrådet. En anden mulig 
repræsentation fra dette område kunne være en repræsentant for museumsverdenen. 

Turisterhvervet: Kunne evt. repræsenteres gennem de nye større kommuner. Der var dog ikke større 
opbakning til den ide. 

Jægerrepræsentanter: Én repræsentant kunne udpeges af det organ ”jægerforum” som er skabt omkring 
skovdistriktet. 

Særligt biologisk kyndigt medlem: Én repræsentant kunne f.eks. være udpeget af DOF, eller anden faglig 
interesseorganisation. 

Repræsentation af Naturskolerne: En repræsentant kunne udpeges af distrikts to naturskolers kontaktudvalg. 

Den almindelige borger: To repræsentanter for de uorganiserede brugere kunne vælges ved offentlige møder i 
distriktets område. Der var positiv tilslutning til denne ide. 

Samlet set vil dette forslag betyde, at brugerrådet udvides til ca. 15 personer, som er det maksimale antal 
medlemmer et brugerråd kan have efter skov- og naturstyrelsens gældende forskrifter. 

Distriktet vil bruge ovennævnte skitse og de fra rådet fremkomne bemærkninger i det fortsatte arbejde med, at 
få skabt et nyt brugerråd, der kan træde i funktion i år 2007, evt. allerede i 2006 i et parallelt forløb med det 
nu siddende råd, der sidder året ud. 

Orientering fra skovdistriktet om indsigelser til vejprojekt og grusgravning. 

Miljøministeren har på baggrund af indstilling fra SNS/Randbøl skovdistrikt gjort indsigelse til Vejle Amt mod, at 
den ny Bredsten – Vandel vej(motortrafikvej ), der passere gennem distriktets arealer skal krydse Vejle Ådal 
ved Lilleskoven på en dæmning. Denne indsigelse er taget til følge af Amtet og det er besluttet, at vejen skal 
krydse å-dalen på en bro i stedet. Det er en dyrere løsning, men betyder til gengæld, at der bliver fri passage 
under broen i å-dalen. 

Randbøl skovdistrikt har i medfør af skovloven også gjort indsigelse til planen om udlægning af 380 ha . af den 
sydlige del af Vandel Erhvervspark til råstof gravning (grus). Indsigelsen gik på den del af arealet, der ligger 
helt op til skel mod Frederikshåb plantage samt nogle områder, hvorpå der er fredskov. Denne indsigelse blev 
også taget til følge og disse områder er nu taget ud af planen. I denne sag fik vi hjælp af museumsfolkene, der 
også var betænkelige ved, at der skulle graves grus disse steder idet, der er registreret kulturspor. 

Det er ikke distriktets holdning, at der ikke kan graves grus på den tidligere flyveplads og indsigelsen gik kun 
på en mindre del af det område som planlægningen omfattede. 

Distriktet ser i øvrigt frem til, at den nye adgangsvej til Vandel Erhvervspark bliver færdig, så forholdene 
omkring Vester rullebane, der i øjeblikket er hårdt belastet med tung trafik fra gruskørsel, kan normaliseres. 

Status for udpegning af B-skove: 

Distriktet har internt drøftet mulighederne og resultatet bliver nok, at de tidligere skitserede ændringer, hvor 
Gødding Skov og en af Bollerskovene åbnes op for organiseret brug mod, at dele af Randbøl Hede lukkes for 
det organiserede friluftsliv.  Distriktet forventer, at ændringerne kan sættes i værk i år. Under forudsætning af 
at ændringerne godkendes fra Skov- og naturstyrelsen. 

Et spørgsmål fra orienteringsløberforbundet om det så er muligt, at inddrage Gødding Skov i arbejdet omkring 
DM. på kort- og mellem distancebane i 2009 og påskeløb i år 2010 blev således ikke afvist.  Distriktet 
opfordrede i denne forbindelse o-løberne til, at tage ornitologerne med på råd, når der skal planlægges større 
løb, specielt af hensyn til nogle af de store rovfugle, der er meget sårbare i yngleperioden. 

Status for nye tiltag på friluftsområdet: 



Ny folder for Gyttegård plantage er gået i trykken og kommer i starten af 2006.  Hundeskoven i Gyttegård 
plantage er færdig og en ny p-plads ligeså. Madpakkehuset i Engelsholm skov er rejst og gøres færdigt med 
indretning i foråret 2006. 

Distriktet har i efteråret samarbejdet med ”Jyske Vestkysten” om to arrangementer og forsætter dette 
samarbejde i 2006 med flere offentlige arrangementer. 

Der er lavet budget for en del nye ting på friluftsområdet til udførelse i 2006. 

Evt.: 

Rådet rejste spørgsmålet om salg af statsskov var aktuelt her omkring og det kan oplyses, at der ikke er solgt 
skov i vores område. Det tætteste her på er Haderslev distrikt der har solgt en nåletræs plantage. 

Distriktet rejste et spørgsmål til drøftelse i rådet om organiserede aktiviteter i weekenden med baggrund i en 
konkret henvendelse om lov til træning af slædehunde på søndage. 

Flere af rådets medlemmer gav udtryk for, at de ikke så noget problem i aktiviteter på lørdag og søndage. Det 
er jo på disse dage, at hovedparten af befolkningen har tid til, at dyrke deres hobby. 

En snak om jagt i weekenden fulgte og her blev det udtrykt, at jægerne er brugere som alle andre. Distriktet 
orienterede om distriktets normale jagtafholdelsen som ikke har givet problemer i forhold til det almindelige 
publikum. Der holdes normalt ikke jagt på lørdage og søndage – dog er det sådan, at de der har lejet jagt af 
distriktet godt må afholde jagt på lørdage. Der er normalt ikke konflikter mellem jagten og andre 
arrangementer idet distriktet styre de forskellige ting der foregår i skovene og jagterne er anmeldt lang tid i 
forvejen, men vi har dog i år haft et enkelt sammenfald mellem en jagt og et o-løb. Det er ikke heldigt for 
nogle af parterne.. sagen endte med, at jægerne afbrød jagten og de fik af distriktet tildelt en erstatningsdag. 

Orientering om forskellige nye projekter der er på vej. 

Bl.a. et projekt som omfatter nedlæggelse af 3 dambrug ved Omme Å, hvor distriktet måske skal overtage et 
mindre areal og et stykke å bred, hvor det er muligt at etablerer et støttepunkt og evt. lidt frit fiskeri i åen. 

Det store Vejle Å projekt , der omfatter mange delprojekter sættes i gang i 2006 og her bliver distriktet 
inddraget i nogle projektet omkring vandløbs- og sørestaurering og udbygning af stinettet i å-dalen - samlet er 
det et projekt til 25mill. Primært finansieret af EU. Der bliver lavet en styregruppe og her kommer distriktet 
med. 

Distriktet har fået tilbudt en gl. pumpestation ved Rands fjord . Der er ikke mange kvadrat meter udover 
bygningen, men nok til, at der måske kunne bygges et fugletårn. Per Delfin forslog, at distriktet tog kontakt til 
Dansk Ornitologisk forening i vejle, der har et godt kendskab til området og mulighederne her før der tages 
endelig stilling. Sagen er endnu ikke afsluttet og det vides ikke om distriktet går videre med sagen. 

/Asger Thyge Pedersen 

  

 


