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SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Søhøjlandet 

J.nr. sns-2110 

Ref. keh 

Den 3. april 2009 

 

Søhøjlandet 
Brugerråd 
    
   
  

 

Referat af møde i brugerrådet. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 2. april 2009 kl. 14.00  
 
Mødested: Mødelokalet. Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg 
 
Deltagere: Leif Pedersen, Silkeborg Kommune (LP) 
 Keld Rasmussen, Horsens Kommunen (KR) 
 Thomas Brandt Ebbesen, Skanderborg Kommune (TBE) 
 Stine Wraae Bach, Odder Kommune (STB) 
 Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune (AA) 
 Poul-Henrik Knuhtsen, Danmarks Naturfredningsforening (PHK) 
 Peder Poulsen, Friluftsrådet (PP)   
 Leo Nielsen, Brugerrådet for Silkeborgsøerne (LN) 
 Niels Juhl Bundgård Jensen, Søhøjlandet (NBJ) 
 Knud Erik Hesselbjerg, Søhøjlandet (KEH) 
  
 
Afbud og Henrik Felding, Danmarks Idrætsforbund  
fravær: Samsø Kommune 
 Lene Lie, Århus Kommune 
 Flemming Johansen, Dansk Orienterings Forbund 
 Kristian Søberg, Århus-Hadsten Landboforening 
 Kim Thisted, Viskum Savværk 
 
Referent: Knud Erik Hesselbjerg 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 

 
2. Meddelelser.  

NBJ oplyste at der var valgt ny sekretær for Brugerrådet. For fremtiden vil KEH vare-
tage denne opgave. NBJ stillede i udsigt, at referaterne fremover vil blive udsendt 
kort tid efter at møderne er afholdt. 
 
På grundlag af en kort drøftelse blev det besluttet at referaterne umiddelbart udsen-
des til alle medlemmer, og først herefter godkendes på det efterfølgende møde i 
Brugerrådet. 
 
NBJ informerede om at vi forventer 2 indvielser af naturprojekter i dette år, Vi håber 
at ministeren vil deltage i dem begge. Datoerne er ikke endeligt fastlagt, men vi for-
venter at Vilholt Mølle indvies den 15. maj og at Anebjerg Skov indvies medio juni. 
Brugerrådet vil blive inviteret til dem begge. 
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Vi venter alle på regeringens udmelding om Grøn Vækst. Forventningerne til pakken 
blev kort drøftet. 
 
Skovens dag 2009 afholdes den 3. maj. I år har vi valgt at afholde arrangementet i 
en af skovrejsningsskovene (True Skov) ved Århus i samarbejde med Århus Kom-
mune. 
 
Bruuns Galleri i Århus har inviteret os til at deltage i en kampagne ”Det gode valg” i 
uge 22. Indkøbscenteret har 180.000 gæster om ugen. Vi vil deltage i 3-4 dage med 
3-4 mand. PHK oplyste at DN også deltager i kampagnen. 
 
Den 18, januar afholdte vi et arrangement om den nye Natur Kanon på Klostermølle. 
Arrangementet, hvor ministeren deltog, var, trods dårligt vejr, godt besøgt. I februar 
afholdt vi, over 2 dage, også et arrangement om Natur Kanonen i samarbejde med 
Skjoldhøjskolen i Århus. 
 
Den 24. januar afholdte vi Store Brændedag i Himmelrigskoven ved Århus. PHK 
havde deltaget på dagen og fortalte at det var overordentlig velbesøgt og godt funge-
rende. 
 
Vi uddelte en kopi af en artikel, i det netop udkomne nummer af Miljø Danmark, der 
omtalte den nye støtteordning til friluftsliv. Der er en pulje på 12 mio. kr. der kan sø-
ges her i foråret. Der har været afholdt en ansøgningsrunde. Den næste har en afle-
veringsfrist på 20. maj 2009.  
 
NBJ omtalte udviklingen af et nyt friluftskort. Det kommer til at hedde ”Udinaturen”. 
Udviklingen er sendt i udbud. Når afslutningen af udviklingsprojektet nærmer sig vil 
det blive præsenteret på række regionale møder, hvor bl.a. kommunerne vil blive in-
viteret til at deltage. KR foreslog at vi også inviterede turisterhvervet. 
 
NBJ orienterede kort om styrelsens aktuelle økonomiske muligheder. Det er svært at 
afsætte træ og det sker til noget faldende priser. Når vi tjener mindre på træet, har vi 
mindre til alle de andre aktiviteter, som det også er vores opgave at prioritere. Vore 
økonomiske muligheder for resten af 2009 er endnu ikke fuldt klarlagt. 

 
3. Søhøjlandets nye organisation. 

Vi har idriftsat en ny organisation pr. 1. januar 2009. Strategirapport nr. 2 blev om-
delt. Den første rapport blev uddelt på sidste møde. Den nye organisation indebære 
store forandringer for mange, så vi er endnu ikke helt på plads. Vi vil bruge resten af 
året til at sikre at alle har taget ejerskab til det hele.  
 
KEH gennemgik kort den nye funktion som Kommuneansvarlig. De 7 kommuner som 
vi dækker, har hver fået udpeget en Kommuneansvarlig. Denne opgave er fordelt på 
3 medarbejdere på enheden. Det er ikke meningen at alt skal gå gennem de Kom-
muneansvarlige, men de har initiativpligt på at sikre et løbende og velfungerende 
samarbejde med kommunen. 
 
Det blev aftalt at emnet vil blive medtaget på det kommende møde, således at der 
kan blive mulighed for en drøftelse af den nye organisationsform. 
 
Vi drøftede kort enhedens afgrænsning til naboenhederne. Der er ikke sket en fuld-
stændig tilpasning til kommunegrænserne, men vi rundsender internt hvis der er sa-
ger der er landet det forkerte sted. 
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4. Brugerrådets rolle og mødestruktur. 
De gældende retningslinjer for brugerråd i Skov- og Naturstyrelsen blev omdelt. Det 
blev aftalt at disse vil blive taget op til drøftelse på et kommende møde. 
 
DNs ønske om at der blev nedsat 2 geografiske brugerråd for enheden blev drøftet. 
NBJ redegjorde for at der findes en lang række andre samarbejdsfora mellem par-
terne. For hvert af de store skovrejsningsområder er der et lokalt brugerråd, der er 
arbejdsgrupper for de enkelte Grønne Partnerskaber og styrelsen er repræsenteret i 
de kommunale Grønne Råd. På denne baggrund var det besluttet at der kun skulle 
være et brugerråd på enheden. 
 
PHK gav udtryk for forståelse for denne beslutning, og fandt at det var vigtigt at de 
øvrige mindre råd var opmærksomme på, at der eksisterede et brugerråd der samle-
de og behandlede emner for hele enheden. PHK ville gerne have adgang til de øvri-
ge foras referater. Disse kan for fremtiden ses på vores hjemmeside. 
 
Når vores nye struktur producere strategier eller politiker for minder emneområder vil 
disse blive fremlagt til orientering og drøftelse på brugerrådsmøderne. 
 
NBJ foreslog at vi udvider brugerrådets mødefrekvens fra 2 til 3 årlige møder. Et 
møde i april, en sommerekskursion i august og et møde i oktober. Rådet var glad for 
dette tiltag. 

 
5. Aktuelle emner: 

 
Rydningen mellem veteranbanen og Snabe Igelsø  blev drøftet. Der blev vist et antal 
aktuelle billeder fra stedet. Dilemmaet mellem hensynet til den rene lobelia sø og 
publikums adgang og ophold blev drøftet. Det er hensigten at opstille et par sæt bord 
og bænke på stedet. 
 
Der var enighed om at hensynet til søen bør veje tungt på dette sted. Det blev anbe-
falet at der skiltes på stedet med henblik på at begrænse badningen i søen. Hvis 
denne alligevel tog overhånd må der gribes ind så søens gode tilstand bevares. 
 
LP foreslog et samarbejde om regler og politikker for badesøer i Silkeborg Kommu-
ne. NBJ gav tilsagn om deltagelse i et sådant. Kommunen har initiativet. 
 
Under det seneste møde i brugerrådet blev de planlagte skovninger af gammel bøg i 
Nordskoven  besigtiget. Nu er de påbegyndt i mindre omfang. Der er etableret hugst-
gader i undervæksten og fældet 6 gamle bøge primært langs skovvejene af hensyn 
til publikums sikkerhed. Der er efterladt gammelt ved svarende til et træ imellem 
hugstgaderne. Det kan ikke ligge i de spor der er beregnet til transport. 
 
PHK redegjorde for de drøftelser der tidligere havde været med DN om henlæggelse 
af henfaldet ved. Det er DNs ønske at der i sådanne bevoksninger efterlades ca. 30 
% af vedmassen til henfald.  
 
NBJ redegjorde for styrelsens politik på området og for de gennemførte aktiviteter i 
Nordskoven. Det er NBJs umiddelbare vurdering at det der er efterladt i denne be-
voksning er tæt på DNs målsætning. PHK tog redegørelsen og den efterfølgende 
drøftelse til efterretning og fandt at situationen nu var betrykkende også for DN. 
 
Det er planen at den nye motorvej gennem Silkeborg vil komme til at gå gennem Sil-
keborg Kommunes Dyrehave,  på en sådan måde at denne ikke kan opretholdes 
som dyrehave. Kommunen vil af hensyn til borgerne gerne bevare en Dyrehave un-
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der hegn tæt på byen. Kommunen ser gerne at dyrehaven flyttes til et af statens are-
aler. Vi har overvejet sagen og tænkt på mulige arealer der i forvejen er henlagt til 
græsningsskov. 
 
Mulighederne for og det hensigtsmæssige i at placere en ny dyrehave på statens 
arealer tæt på Silkeborg by blev drøftet. Det er indtil videre kun en ide og der vil være 
en lang og formentlig vanskelig vej til realisering af ideen.  
 
Der blev talt både for og imod dyrehaver, men den overvejende stemning var, at vi 
bør gå videre med ideen hvis der kan findes et egnet areal. 
 
Mulighederne for at gennemføre pleje af Gjern Bakker  blev drøftet. Der er planer om 
at retablere et hegn således at store dele af arealet kan afgræsse. Et hegn vil være i 
konflikt med mulighederne for at gennemføre O-løb. Det blev foreslået at der etable-
res stenter over hegnet med mellemrum og at disse sammen med hegnet blev ind-
tegnet på O-kortene. Rådet fandt at hensynet til mulighederne for at pleje området 
må gå forud for hensynet til O-løbene. 
 
KEH gennemgik de aktuelle og planlagte Grønne Partnerskaber  og gav udtryk for 
at der var mange muligheder, god energi og meget muligt lokalt ejerskab i denne 
form for samarbejde. 
 
Der er 5 partnerskaber er p.t. er ved at etablere et stort samlet stisystem omkring 
Himmelbjerget.  Systemet vil blive indviet den 4. juni  og brugerrådet vil blive inviteret 
til at deltage. 
 
Der vil blive etableret en bålhytte ved Kildebjerg  ved Ry. Den største samarbejds-
partner er her Udviklingsselskabet Kildebjerg. 
 
Der vil ligeledes blive bygget en bålhytte syd for Gl. Rye . Her er den største sam-
arbejdspartner Mølleskolen i Ry. 
 
Der er et bredt partnerskab på vej i Illerup Ådal ved Skanderborg. Her indgår vore 
arealer over udgravningsområdet. Projektet omfatter også Forlev Mølle  der er i pri-
vat eje. 
 
På vores nye opholdsareal (badestrand) Vædebro  ved øst enden af Mossø er area-
let gjort klar i samarbejde med Skanderborg Kommune. Vi er ved at etablere et part-
nerskab bl.a. i samarbejde med kommunen og den lokale borgerforening om indret-
ning at arealet. 
 
Der er planer om nyindretning af et isætningssted/rastested for kanoer ved Emborg 
Bro  ved Mossø. Etableringen af partnerskabet afventer at kommunerne og kanoud-
lejerne tager endelig stilling til stedets fremtidige anvendelse. 
 
Et stort partnerskab er under opbygning omkring synliggørelse af slotsholmen i Sil-
keborg by. Den store samarbejdspartner er her Silkeborg Kommune. 
 
Et partnerskab i samarbejde med Silkeborg Kommune er under opbygning for at få 
etableret en sti omkring Ørnsø . 
 
I samarbejde med Skanderborg Kommune er vi ved at etablere et partnerskab om-
kring istandsættelse af Kollens Mølle  og etablering af et stisystem. 
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Vi er ligeledes ved at anlægge en hundeskov syd for Gl. Rye . Der er nu 8 indheg-
nede hundeskove på enhedens arealer. 
 
Vi er, i samarbejde med DGI, gået i gang med at udvikle den første mountainbike 
bane i Nordskoven. Hvis det bliver en problemfri succes kan det blive til flere. Der vil 
ved indlæggelsen af banen blive taget udstrakt hensyn til de øvrige gæster i skoven, 
så disse ikke forulempes af cyklisternes store fart. 
 
I forlængelse af styrelsens nye vision og enhedens nye strategi har vi overvejet vores 
indsats i forhold til borgerne i og omkring Århus. Måske bør vore arealer langs kysten 
bringes mere i spil. Hvis vi kan få central opbagning på en markant øget indsats, vil 
vi gerne inddrage brugerrådet i den ide skabende proces. Der var positive tilsagn om 
deltagelse heri. På denne baggrund aftalte vi at årets ekskursion skulle gå til disse 
områder. 
 

6. Eventuelt 
På forespørgsel fra flere af de tilstedeværende kommuner, lovede vi at undersøge, 
om vi kunne fremsende et GIS lag over statens arealer. 
 
KR oplyste at Horsens Kommune lige havde ansat en ny naturvejleder ved navn 
Thorkild Østergård 
 

7. De næste møder 
Onsdag den 19. august  blev fra 9-16 afsat til årets ekskursion ved Århus og omegn. 
 
Torsdag den 8. oktober  kl.14.00 afholdes næste ordinære møde i Silkeborg. 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sekretær 
Knud Erik Hesselbjerg  
8798 9138  
knehe@sns.dk  


