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1. Godkendelse af dagsorden 

Forslaget til dagsorden blev godkendt. 
 

2. Meddelelser. 
Der blev orienteret om følgende aktiviteter: 

 

• Ny organisering af Naturstyrelsen 
Søren orienterede om en række organisationsændringer i 
Naturstyrelsen, der skal imødekomme, at styrelsen over de 
kommende år mangler 20 mio. kroner årligt for at få økonomien 
til at hænge sammen. Der bliver inden udgangen af 2018 nedlagt 
30 ud af ca. 250 skovarbejderstillinger. I første omgang forsøges 
denne besparelse opnået ved aftaler om frivillig fratrædelse. 
Derudover bliver antallet af lokale enheder fra årsskiftet reduceret 
fra 18 til 16. Enhederne i Østsjælland og Midtjylland lukker med 
udgangen af 2018, og medarbejderne rykker sammen med deres 
kollegaer på de omkringliggende enheder. NSTs arealer i Ikast-
Brande og Silkeborg kommuner kommer fra 2019 til at høre til 
NST Søhøjlandet. Konkret overgår arealerne; Gludsted Plantage, 
Kompedal Plantage, Nørlund Plantage, Palsgård Skov og Bølling 
Sø til Søhøjlandet.  
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• Status skovrejsningsprojekter 
Søren orienterede om igangværende skovrejsningsprojekter. I 
Anebjerg Skov er der i samarbejde med Skanderborg Kommune 
og Skanderborg forsyning hvervet nye arealer syd for skoven. I 
Himmerig Skov tilplantes et større areal i foråret 2018. Ved 
Rugballegård er der sket en arealudvidelse ved jordfordeling i 
forbindelse med et nyt vejanlæg. De nye arealer tilplantes i 2019. 
Der er i samarbejde med Århus Kommune igangsat jordfordeling 
ved Geding/True Skov. 

 
• Friluftsliv og skovrejsning – naturen som oplevelsesrum  

Søren orienterede om status for projektet. Der er nu nedsat en 
følgegruppe med deltagelse af alle organisationer. Der har været 
en del presseomtale af projektet i de lokale medier.  

 
• Driftsplan 

Søren orienterede om status og fremdrift i processen. 
Driftsplanen forventes færdig i 2018. Brugerrådet vil blive 
inddraget i høringsprocessen. 

 
 

3. Offentlig høring - af forslag til udpegning af skov til 
biodiversitetsformål. 

 
Søren orienterede om Naturstyrelsens forslag til udlæg af skov til 
biodiversitet. Forslaget er i offentlig høring frem til 30. marts 2018. 
Høringsmaterialet fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside. 
Brugerrådsmødet afholdes blandt andet som et led i høringen. Alle 
høringer foregår digitalt. Det betyder, at brugerrådet ikke modtager 
høringsmaterialer med almindelig post, men orienteres om høringen via 
en høringsliste, som sendes ud til alle offentlige myndigheder og 
interesseorganisationer fra centralt hold. 
 
Søren beklagede, at der i forbindelse med brugerrådsmødet den 16. 
november 2017 har været uklarhed herom. Ved fremtidige høringer vil 
Naturstyrelsen Søhøjlandet sørge for at Brugerrådet for Naturstyrelsen 
Søhøjlandet orienteres herom særskilt ved høringens begyndelse. 
 
I Søhøjlandet er der udpeget arealer i følgende skove: Nordskoven, 
Kobskov, Vesterskoven, Sønderskoven, Velling Skov, Odder Holm og 
Kloster Mølle. Der er udarbejdet fakta ark for de konkrete arealer med 
kort og baggrundsdata for områderne. 
 
Bo Ryge efterlyste udpegning af arealer ved Bjørnholt og Snabegård. Bo 
gjorde også opmærksom på at udpegning til urørt skov langs Sejsvej 
tidligere har mødt meget lokal modstand. Søren opfordrede til at 
medtage kommentarer i høringssvar. 

 
Der blev fra Brugerrådet lagt vægt på: 
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- At der fastholdes de samme muligheder for friluftslivet. Med det 
forbehold for at færdsel fortsat kan genetableres hvis træer vælter 
i stormvejr.   

- Hvis der etableres hegn så jo større jo bedre, idet det giver mindre 
passage.  

- Hegn kan give udfordringer med hunde. 
- Der blev foreslået hegn med dådyr og krondyr.  
- Kommunikation til borgerne er væsentlig.  

 
Søren opfordrede blandt Brugerrådet til, i den igangværende 
høringsfase, at komme med input og holdninger til eksempelvis 
udpegningen af Arboretet og udlæg af græsningsskov, som led i den 
fremtidige forvaltning. 

 
Når den endelige liste over udpegede skove og skovområder er besluttet 
efter den offentlige høring bliver der udarbejdet overordnede 
retningslinjer for forvaltningen af skove til biodiversitetsformål, og 
efterfølgende konkrete forvaltningsplaner for de enkelte skove. 
Udarbejdelsen af forvaltningsplanerne følger Naturstyrelsens proces for 
tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende offentlig høring.   
 

Der kom forslag om at lave offentlige møder under høringen af 
forvaltningsplanerne.  

 
4. Eventuelt 

 
Bo Ryge spurgte til en afklaring af mulighed for anlæg af en lille sti fra 
enden af tørreladen på Klostermølle til arealet langs Mossø. Vi 
undersøger om der kan gives tilladelse til en sådan sti eventuelt ved 
udbedring/renovering af eksisterende anlæg.  
 
Det blev bemærket at spanget langs Langsøstien ved Ivershave mod A15 
er meget glat i fugtigt vejr. Der burde stå et skilt, der advarer herom lige 
som ved trækstien.  Vi undersøger mulighederne. 
 
Der blev spurgt til fredning af NSTs bygninger på Samsø. NST tager ikke 
initiativ til fredning af bygninger. Hvis de bliver fredet så tager vi bestik 
af det. Men NST rejser ikke fredningssager forud for salg. 
Bygningsbevaring er ikke en del af NSTs opgave længere. 

 
 
5. Møder i 2018 
 

Kommende møder i 2018: 
 
 Torsdag den 23. august. Udflugt 
 Torsdag den 15. november kl. 14.00 
 

Vi drøftede tema for den årlige udflugt. Forslag er at se på de østlige 
skovrejsningsområder. Herunder projektet Friluftsliv og skovrejsning – 
naturen som oplevelsesrum. Vi laver forslag til et program herfor. 
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Med venlig hilsen 

 
Malene Qvistgaard  
Forstfuldmægtig 
 
 


