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Søhøjlandet 
Brugerråd 
    
   
  

 
Referat af møde i brugerrådet. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 15. april 2010 kl. 14.00 
 
Mødested: Mødelokalet. Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg 
 
Deltagere: Leif Pedersen, Silkeborg Kommune (LP) 
 Ole Olesen, Silkeborg Kommune (OO) 
 Lene Lie, Århus Kommune (LL) 
 Thomas Brandt Ebbesen, Skanderborg Kommune (TBE) 
 Carl Mølgård, Brugerrådet for Silkeborgsøerne (LN) 
 Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune (AA) 
 Poul-Henrik Knuhtsen, Danmarks Naturfredningsforening (PHK) 
 Peder Poulsen, Friluftsrådet (PP)   
 Henrik Felding, Danmarks Idrætsforbund (HF) 
 Niels Juhl Bundgård Jensen, Søhøjlandet (NBJ) 
 Knud Erik Hesselbjerg, Søhøjlandet (KEH)  
 
Afbud og Flemming Johansen, Dansk Orienterings Forbund (FJ) 
fravær: Stine Wraae Bach, Odder Kommune (STB) 
 Keld Rasmussen, Horsens Kommunen (KR) 
 Bjarne Manstrup, Samsø Kommune   
 Kristian Søberg, Århus-Hadsten Landboforening (KS) 
 Kim Thisted, Viskum Savværk (KT) 
 
Referent: Knud Erik Hesselbjerg  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
NBJ bød velkommen til Ole Olesen og Carl Mølgård.  
PHK foreslog at brugerrådet blev opdelt i et råd for øst og et for vest. Muligheden 
blev drøftet, men der var ikke stemning for opdelingen i brugerrådet. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af mødet den 8. oktober 2009. 
PHK spurte om der var igangsat nye aktiviteter på Samsø siden det seneste møde. 
Det var der ikke. Herefter blev det udsendte referat godkendt. 

 
3. Meddelelser.  

• Skydebanen i Nordskoven. NBJ orienterede om samarbejdet med Silkeborg 
kommunen om at få flyttet skydebanen til et sted hvor alle skydefaciliteter i 
kommunen kan være. Da disse bestræbelser endnu ikke er afsluttet var der 
enighed om at forlænge tilladelsen til fortsat drift af skydebanen med endnu 5 
år. 

 



 2

• Madpakkehus på Himmelbjerget. NBJ orienterede om overvejelserne om at 
placere et nyt hotel på Himmelbjerget. I denne forbindelse og fordi behovet er 
stort overvejer vi at bygge et nyt stort madpakkehus på Himmelbjerget.  

 
• Grillhytter i Siim Skov og i Kallehave. NBJ orienterede om de 2 grønne 

partnerskaber der har arbejdet for etablering af en grillhytte med tilhørende 
shelter i Siim Skov ved Ry og i Kallehave Skov ved Gl. Rye. Hytterne er un-
der opførelse og vil blive indviet på Skovens Dag den 9. maj sammen med 
Skanderborg Kommunes borgmester. 

 
• Nye hundeskove. NBJ orienterede om at vi havde fået bevilling til etablering 

af en ny hundeskov i Siim Skov ved Ry og en ved De Små Fisk ved Sejs. 
Fordele og ulemper ved indhegnede og ikke indhegnede hundeskove blev 
drøftet. 

 
• Ny mountainbikebane. Rune Hauskov Kristiansen (RHK) orienterede om 

den planlagte Mountainbikebane i Nordskoven ved Silkeborg. Banen etable-
res i samarbejde med de lokale cykel klubber. Banen bliver 20-25 km lang, 
ensrettet og anlagt i et udfordrende terræn. De mulige konflikter mellem 
mountainbikerne og de øvrige brugere i skoven blev drøftet. 

 
• Motionsbanen på Odden. RHK orienterede om planerne/overvejelserne om 

at etablere faciliteter på Odden i Silkeborg. Der er indledt et samarbejde med 
Silkeborg Kommune om udviklingen af mulighederne på Odden. Lige nu drøf-
tes et sundhedspor og en naturlegeplads. 

 
• Skovens Dag. I år er vi involveret i Skovens Dag på Klostermølle i Horsens 

Kommune. Skovens Dag er søndag den 9. maj 2010. Det bliver et stort ar-
rangement med mange forskellige aktiviteter og aktører. Vi benytter dagen til 
at indvi aftalen med Skanderborg Kommune om etablering af en skovhjæl-
perordning for kommunes voksne udviklingshæmmede. Der er indledt drøf-
telser med Silkeborg Kommune om en tilsvarende ordning. 

 
• Serviceeftersyn i Miljøministeriet. NBJ orienterede om det igangværende 

serviceeftersyn i Miljøministeriet. Kortlægningen af opgaverne og overvejelser 
om den fremtidige organisering heraf forventes afsluttet inde sommerferien, 
med henblik på implementering af eventuelle ændringer inden nytår. 

 
 

4. Naturskov/naturnær skovdrift. 
NBJ orienterede om visionen og strategien for Naturnær Skovdrift fra 2005. Publika-
tionerne: Naturnær skovdrift i Statsskovene, Hvad, Hvordan og Hvornår samt Hand-
lingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene blev omdelt. Strategiens forudsætnin-
ger og fremdrift blev drøftet og der var enighed om at emnet kunne være meget vel-
egnet som tema for årets ekskursion. 
PHK foreslog, som alternativ til dette emne, at ekskursionen kunne være en besigti-
gelse af arealerne på Samsø. 
 

  
5. Grøn Vækst. 

NBJ orienterede om den aktuelle status og den eksisterende afklaring vedr. Grøn 
Vækst og Vand- og Naturplanerne. Fremover bliver det kommunerne der skal gen-
nemføre vandløbs- og ådalsprojekter. Bevillingen hertil (Miljømilliard 2) administreres 
af Skov- og Naturstyrelsen centralt og kan søges af kommunerne til konkrete projek-
ter. 
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6. Eventuelt. 

LP forespurgte om der var mulighed for, på statens arealer, at etablere et nyt isæt-
ningssted for både til Silkeborg søerne. Spøgsmålet blev drøftet og flyttet til efterføl-
gende overvejelser og behandling sammen med Silkeborg Kommune. 
 
 

7. De næste møder. 
Møderne i 2010 blev aftalt til: 
 
 15. april 
 18. august. Ekskursion 
 14. oktober 

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


