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Referat af møde i Brugerrådet. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 24. november 2011 kl. 14.00 
 
Mødested: Mødelokalet. Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg 
 
Deltagere:  
 Lene Lie, Århus Kommune 

Ole Olesen, Silkeborg Kommune 
 Keld Rasmussen, Horsens Kommunen 
 Stine Wraae Bach, Odder Kommune 
 Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune 
 Poul-Henrik Knuhtsen, Danmarks Naturfredningsforening 
 Jørgen Krog, Friluftsrådet  

Flemming Johansen, Dansk Orienterings Forbund 
Kristian Søberg, Landboforeningen Kronjylland 

 Niels Juhl Bundgård Jensen, Naturstyrelsen 
 Knud Erik Hesselbjerg; Naturstyrelsen 
  
Afbud og  
fravær: Leo Nielsen, Brugerrådet for Silkeborgsøerne 

Henrik Felding, Danmarks Idrætsforbund 
Thomas Brandt Ebbesen, Skanderborg Kommune 
Leif Pedersen, Silkeborg Kommune 
Bjarne Manstrup, Samsø Kommune 

 Kim Thisted, Viskum Savværk 
 
Referent: Knud Erik Hesselbjerg 
_________________________________________________________________________ 
 
Forslag til dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Den omdelte udvidede dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af mødet den 19. maj 2011  
Det udsendte referat blev godkendt 
De seneste referater er ikke lagt ud på hjemmesiden. Det vil ske samtidig med at 
dette referat kommer på hjemmesiden. 
Niels oplyste i relation til projektet ”Sti nord om søerne” at der lige var modtaget et til-
sagn på kr. 400.000 fra Naturstyrelsens Grønne partnerskabsmidler. 
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3. Meddelelser:  
• Effektivisering og modernisering af Naturstyrelsen.  

Niels orienterede om de igangværende tiltag til effektivisering og modernise-
ring af Naturstyrelsen. Denne gang vil der ikke blive ændret på antallet af en-
heder. Der vil blive gennemført personalemæssige tilpasninger. Nogle opga-
ver vil blive samlet på færre enheder. Der vil samtidig blive foretaget udvidel-
ser på andre områder, her kan nævnes driftsplanlægning og det juridiske om-
råde. 
Niels gennemgik planens overskrifter og orienterede om de tidsmæssige per-
spektiver i planen. 
 

• Finansloven. Skovrejsning og vådengsprojekter 
Der er i finansloven for 2012 anført ca. 75 mio. kr. til yderligere bynær skov-
rejsning og 160 mio. kr. til større statslige vådengsprojekter. 
Den statslige skovrejsning vil primært ske indenfor de områder der i forvejen 
er udpeget. Vi har til dette formål områder både ved Silkeborg, Skanderborg 
og ved Aarhus. 
Vi vil drøfte mulighederne for at finde effektive vådengsprojekter med enhe-
den i Aarhus som har overblik over vandplanerne og hvilke projekter som 
kommunerne allerede er i gang med. Der bliver formentlig tale om 5-10 pro-
jekter på landsplan. Formålet er at fjerne N fra vandløbene. Det er ikke hen-
sigten at beholde disse arealer i offentligt eje. 
Knud Erik orienterede om at de små puljer samtidig bortfalder, således at der 
kun vil blive støttet projekter i 2011 med i alt 1,7 mio. kr. 
 

• UdiNaturen//Søhøjlandet 
Knud Erik orienterede om udviklingsprojektet UdiNaturen//Søhøjlandet der er 
et udviklingsprojekt om formidling af naturoplevelser på mobiltelefoner. Løs-
ningerne udvikles i et partnerskab og i samarbejde med Naturstyrelsens plat-
form UdiNaturen. 
Der er udviklet mobile løsninger til BestigBjerge, Kyst-stien og til StoRYturen. 
Disse løsninger kan findes på nettet, på en alm. computer og på en mobiltele-
fon. Det igangværende projekt er OplevGudenaa.dk. Her arbejder vi med at 
vise alle relevante natur- og kulturoplevelser langs Gudenåen sammen med 
de relevante kommercielle data om overnatning m.v.. Projektet forventes af-
sluttet i starten af 2012. 
 

• Oplev Gudenåen fra kilde til fjord 
Knud Erik orienterede om den nye støtte fra Nordea – fonden på 5,3 mio.kr til 
formidling af Gudenåen. Projektperioden er 2012 og 2013. Der er nedsat en 
projektgruppe og en styregruppe. I starten af det nye år vil der blive nedsat en 
følgegruppe, hvor kommunerne langs åen og mange af de øvrige interessen-
ter vil få tilbudt en plads. Følgegruppens opgave vil blive at inspirere og råd-
give projektgruppen.  
Når vi er kommet i gang med udmøntningen af projektet vil vi på næste møde 
kunne informere mere detaljeret om projektets indhold. 

 
 
 
 



 3

4. MTB – ruter og maskinskovning 
Det var Flemming Johansen der havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen. 
Flemming orienterede om sine oplevelser på MTB – ruten i Nordskoven. De frivillige, 
der varetager vedligeholdelsen af ruten, synes at den gennemførte maskinskovning 
var meget voldsom, havde efterladt dybe spor og meget hugstaffald på ruten. 
Niels beklagede hvis det havde givet en dårlig oplevelse. Vi anvender dæk der giver 
et meget lavt tryk på jorden, vi anvender faste kørespor for at nedsætte generne, og 
vi prøver at styre udenom perioder hvor arealerne er meget våde. I 2011 har nedbør-
situationen været ekstrem og det har givet problemer i forhold til andre aktiviteter på 
arealerne. Dette er nok uundgåeligt, men vi forsøger hele tiden at undgå gener for 
brugerne af skoven. 

 
5. Er der behov for at Naturstyrelsen ved magelæg af arealer med kommunerne 

sikre sig imod at kommunerne senere afhænder sådanne arealer? 
Det var Poul-Henrik Knuhtsen der havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen. 
Poul-Henriks anledning til at rejse spørgsmålet var Aarhus Kommunes overvejelser 
om at sælge naturcenteret Sølyst. Ejendommen var erhvervet af staten for naturfor-
valtningsmidler og efter en længere årrække magelagt med kommunen i en aftale 
om udvidelse af den statslige skovrejsning i kommunen. Poul-Henrik beklagede me-
get at rjerskabet af en sådan ejendom i offentligt eje, ikke var sikret bedre. 
Niels gav udtryk for forståelse for sammenhængen, men kunne ikke se de forvalt-
ningsmæssige muligheder, for at sikre at sådanne situationer ikke kunne opstå. 

 
6. Eventuelt 

Knud Erik orienterede om at vi var meget tæt på at indgår en aftale med Silkeborg 
Kommune om en skovhjælperordning. 
Poul-Henrik fandt at brugerrådets sommertur til Samsø var meget givtig og nyttig. 
Han følte sig herefter meget tryg ved naturstyrelsens aftaler med Samsø Kommune. 
Han bad dog om at vi fremover ikke anvender større maskiner i de fredede bakker 
end nødvendigt. Flere andre medlemmer takkede for en god tur. Keld Rasmussen 
fortalte at han for nylig i sine gemmer havde fundet en del naturbilleder fra Samsø 
taget i 1977. 

 
7. Næste møde 

Møderne i 2012 blev aftalt til: 
• Torsdag den 12. april kl. 14.00 
• Torsdag den 13. september. Sommertur 
• Torsdag den 15. november kl. 14.00 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
Sekretær 
Knud Erik Hesselbjerg  
7254 3954  
knehe@nst.dk  
 
 
       


