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Dagsorden: 
 

1. Drift af løvskov I Nordskoven – et syningspunkt.  
2. Meddelelser fra enheden 

- Organisations- og strategi arbejde på Søhøjlandet 

- Landsdækkende formidlingstiltag – Store brændedag 

- Ny aftale med TDC om Lysbro-masten 

- Minkregulering, landsdækkende indsats 

- Anebjerg-skovrejsning ved Skanderborg 

- Opfølgning på tidligere beslutninger i Brugerrådet 

3. Ny information og skiltning på og omkring Himmelbjerget 
- Rydning/ bevaring af ”klassiske” udsigter (Udsigten, Frederikd d 

VII’s høj) 

4. Indretning af Odden samt forslag om motionsbane og skovbørneha-
ve 

5. Nye stier, udsigter samt grillhytte med tilhørende skovbørnehave i 
Siim Skov 

6. Stier, afmærkning og andet inventar i Himmerrigskov  
7. Fjernelse af Vilholt opstemningen. Se mere på: 

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Soehoejlandet/Naturprojekter/Vi
lholt_Moelle/ 

8. Eventuelt 
- Overvejelse om etablering af 2 brugerråd på enheden 
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Willi Dupont, Friluftsrådet (som suppleant) 

Niels Juhl Bundgaard Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet (NBJ) 

Rune Hauskov Kristensen, Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet 

Lars Bruun Hansen, Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, referent  

 
1. Drift af løvskov I Nordskoven : 
Brugerrådet var sat stævne i Nordskoven hvor Niels Juhl Bundgaard og skovfoged Allan 
Stjerne Hansen med udgangspunkt i SNS’s Naturskovsstrategi foreviste en bøgeselvforyngel-
se i midten af Nordskoven. Bevoksningen er i Naturskovsstrategien udpeget til plukhugst. 
Enheden har ført en tilbageholdende hugst bl.a. med baggrund i tidligere diskussioner i Bru-
gerrådet. Bevoksningen, der er på ca. 20 ha, har nu nået et stadium hvor det er bydende nød-
vendigt at lysne i overetagen – fælde nogle af de gamle bøge – for at skabe fornuftige vækst-
forhold for den nye generation af bøge. Gøres det ikke, vil de unge bøge ikke kunne forvente 
at skabe en fornuftig ny bøgebevoksning.  
 
På stedet var der nogen snak om driften af Enhedens skove i almindelighed og Naturskovene i 
særdeleshed. Brugerrådet var forstående overfor Enhedens ønske om at lysne i overetagen, 
men det var vigtigt for Brugerrådet, at området fortsat ville have et betragteligt antal store bø-
ge i overetagen. NBJ bekræftede, at der kun ville blive foretaget den fældning der er nødven-
dig, for at sikre de unge bøges videre udvikling.  Det oprindelige mål fastholdes, og det er 
stadigvæk hensigten at frembringe en uensaldrende og etageret skov med både unge og gamle 
træer, hvor biodiversiteten fastholdes på stedet. 
 
Herefter fortsatte turen i Nordskoven, hvor vi også holdt ind på lejrpladsen Korsdalshus. Der 
er planer om opsætning af shelters på pladsen. Pladsen er én af de mest benyttede på Enheden, 
mest til overnatninger, men bruges også til bl.a. rollespil og som udgangspunkt for flerdages 
udflugter i skoven. 
 
2. Meddelelser fra Enheden 
Organisations- og strategi arbejde på Søhøjlandet: 
I 2008 er der på Søhøjlandet lavet et strategiarbejde for at kunne tilpasse organisationen til Ny 
SNS; nye visioner om hvad SNS skal beskæftige sig med i den kommende tid. NBJ præsente-
rede arbejdet med strategien og lovede at udsende den færdige rapport til Brugerrådet. 
 
Landsdækkende formidlingstiltag – Store brændedag: 
For at kunne tilbyde en bred vifte af oplevelser, planlægger SNS hvert år nogle landsdækken-
de naturvejledningstiltag. Årligt tilbagevendende er Skovens Dag. I år har der desuden været 
Naturnatten der blev afholdt i skovrejsningsområderne i True og Hvinningdal samt Grå Pic-
nic, hvor SNS havde inviteret alle pensionister i skoven. 
I 2009 er der skemalagt 3 landsdækkende arrangementer, startende med Store brændedag d. 
24. januar i Himmerigskov med udgangspunkt på Himmeriggård. 
 
Ny aftale med TDC om Lysbro-masten 
For at kunne udnytte allerede eksisterende anlæg til mobiltelefoni m.v. har Enheden indgået 
en ny aftale med TDC om at tillade flere mobiludbydere at opsætte sendere på masten i Lys-
bro Skov. SNS er principielt imod opsætning af mobilmaster i fredskov.  Det tilstræbes derfor 
at udnytte allerede eksisterende master o.l. i videst mulig omfang. 
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Minkprojekt 
For at forsøge at dæmme op for et tiltagende problem omkring vilde fritlevende mink, har der 
de seneste år været et projekt, der skulle minimere antallet af fritlevende mink. Bl.a. har de 
lokale Enheder kunnet stille fælder til rådighed. Vi har på Søhøjlandet udlånt en del fælder, 
men har ikke fået tilbagemeldinger om fangst. Området har dog heller ikke særligt mange 
minkfarme. 
 
Anebjerg-skovrejsning ved Skanderborg 
I samarbejde med Skanderborg kommune har lokalenheden et ”Miljømillard” projekt i støbe-
skeen. Projektet er et kombineret byudviklings- og skovrejsningsprojekt med god lodsejertil-
slutning.  Der har været afholdt et borgerinddragelses arrangement i forbindelse med projek-
tet. Således har der været afholdt ”Anebjergspillet”, hvor indbudte borgere kunne gøre deres 
mening gældende. Projektet er beliggende mellem Skanderborg og Stilling og skovrejsningen 
er planlagt til at skulle være på op mod 250 ha. Der er allerede sikret 80 ha, hvoraf en vis del 
allerede tilplantes til foråret 2009.  
 
Opfølgning på tidligere beslutninger i Brugerrådet 
Poul Henrik Knuhtsen bad om at punktet kom på dagsordenen med udgangspunkt i myndig-
hedernes ageren omkring Trækstien og specielt ved renseanlægget. NBJ kunne fortælle, at 
Enheden har været ude at se på forholdene på stedet og at der ikke var noget galt ude ved ren-
seanlægget, men forholdene langs Trækstien er ikke simple, og flere myndigheder har haft ak-
tier i løsningen af problemerne langs stien.  
 
3. Ny information og skiltning på og omkring Himmelbjerget (rydning af udsigter) 
Lokalenheden har været i gang med en omfattende udskiftning og udbygning af information 
og skilte på Himmelbjerget. Samtidig er der i de senere år lavet en række stier og udsigter i 
området omkring Himmelbjerget, således at publikum får langt større oplevelsesmuligheder i 
området. 
 
NBJ beskrev desuden, hvordan der er indledt et samarbejde mellem Tårnkomiteen, FDF og 
HNIE (Himmelbjergegnens Natur- og Idræts Efterskole) Skanderborg og Silkeborg  samt 
SNS Søhøjlandet for at sikre et udbygget net af stier i hele området fra Slåen Sø til Himmel-
bjerget. Der etableres også flere P-pladser, så tilgængeligheden til området bliver meget stør-
re. 
Generelt forsøger statsskoven at holde en vis balance mellem permanente udsigter og midler-
tidige udsigter, således at der stedse findes gode udsigtsmuligheder, men ikke nødvendigvis 
de samme steder. 
 
4. Indretning af Odden samt forslag om motionsbane og skovbørnehave 
 
Rune Hauskov redegjorde for de idéer der er m.h.t. udvikling af et koncept med ”motionscen-
ter i det fri”. Det er tanken, at der flere steder skal være mulighed for at kunne dyrke motion, 
hvor Enheden stiller motionsindretninger til rådighed. Der er ikke tale om egentlige motions-
baner, med snarere enkeltstående redskaber. Ved disse ”motionsområder” er det tanken, at der 
skal være en fælles indgangsportal, ligesom det skal være muligt at få oplysning om motion 
og trivsel. Det er tanken at Odden skal være det første sted et sådant koncept prøves af. 
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Der er samtidig planer om at lave gode forhold for en skovbørnehave på spidsen af Odden – 
hvor der tidligere har været en tennisbane. Der er allerede arbejder i gang, der skal sikre en 
lettere tilgængelig af Odden. Bl.a. er vejen rundt på Odden under kraftig forbedring. 
Willi Dupont kunne fortælle, at Friluftsrådet har speciel fokus på Silkeborg Kommune med de 
muligheder der er for bl.a. kajak og mountainbike. 
Kristian Søberg henstillede til, at der ved brug af naturen tænkes på både de vilde dyr og 
grundejerne. Punktet affødte herefter en længere snak om etik i naturen og bæredygtig brug af 
denne. 
 
5. Nye stier, udsigter m.v. samt grillhytte med tilhørende skovbørnehave i Siim Skov 
NBJ fortalte om planerne for publikumsfaciliteter i Siim Skov ved Ry. Der er planen, at der 
skal være et stiforløb rundt i skoven, der skal etableres udsigter, borde & bænke samt en grill-
hytte. Grillhytten tænkes samtidig som udgangspunkt for en skovbørnehave. NBJ håbede på 
forståelse for, at det er nødvendigt først af få lavet en grundlæggende skovbehandling inden 
man går i gang med at etablere publikumsfaciliteterne. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres i 
den rigtige rækkefølge, vil investeringerne være mere eller mindre spildt, da en skovningsind-
sats er meget hård ved veje og stier. Vi er dog kommet langt med grundopretningen i løbet af 
2008, så det lysner snart for de andre faciliteter. Lige nu er vi ved at indrette parkeringsplad-
ser. 
 
6. Stier, afmærkning og andet inventar i Himmerrig Skov 
Poul-Henrik Knuhtsen havde på vegne af DN Favrskov ønsket punktet på dagsordenen. Han 
ønskede at høre, hvilke konkrete planer der er for publikumsfaciliteter i Himmerig Skov. NBJ 
kunne fortælle, at spejderne i øjeblikket er ved at indrette sig i bygningerne på Himmeriggård 
og der er planer om et shelter i tilknytning til gården, hvis der kan opnås enighed med spej-
derne, der lejer gården.  Der skal også lige findes finansiering til det. De øvrige punkter fra 
DN Favrskov vil indgå i Enhedens løbende prioritering. 
 
7. Fjernelse af Vilholt opstemningen 
Brugerrådet så en lille film om Vilholt Stryget efter fjernelse af opstemningen. I forbindelse 
med fjernelse af opstemningen, har SNS indgået et magelæg der betyder, at et støtteareal 
kommer til at ligge på et mere hensigtsmæssigt sted, end det har gjort hidtil. 
 
8. Eventuelt  
Poul-Henrik Knuhtsen opfordrede til, at der oprettes 2 brugerråd for SNS Søhøjlandet, så det 
nuværende råd kunne tage sig af arealerne omkring Silkeborg mens et nyoprettet råd skulle 
koncentrere indsatsen om den østlige del af området. NBJ ville ikke på stående fod love opret-
telse af et nyt Brugerråd, men oplyste, at der i forbindelse med skovrejsningsområderne etab-
leres et rådgivende udvalg af beboere og andre interessenter, der ønsker indflydelse på den 
nye skov. NBJ lovede at tage ønsket om et ekstra Brugerråd med til videre overvejelse. 
 
Mødet sluttede kl. 16.00 


