
Brugerrådets møde oktober 2010  
Referat af møde i brugerrådet ved SNS, KJY d. 26. oktober 2010 

Til stede var:  

Frandk Sunesen (FS), Otto Hansen (OH), Christian Bundgaard (CB), Finn Søndergaard (FS), Karen 

Holm (KH), Karl Mikkelsen (KM) og Hans Hoyer (HH)  

1. Ny SNS - Naturstyrelsen  

Skov- og Naturstyrelsen nedlægges per 1. januar 2011 og genopstår samme dag sammen med den 

nuværende By- og Landskabsstyrelse som Naturstyrelsen. Hvad betyder den nye struktur for 

Kronjylland?  

Den ny Naturstyrelse betyder også en ny struktur i organisationen. I hovedtræk bliver Naturstyrelsen 

organiseret med en stor central styrelse og tre landsdele, henholdsvis Nord, Syd og Øst. SNS, KJY vil 

en af flere lokale enheder der indgår i landsdel Nord under en vicedirektør i Ålborg. 

På selve enheden vil vi ikke mærke den store forandring mht. bemandingen eller arealerne. Der kommer 

ikke umiddelbart til at ske flytninger af opgaver eller rokering af medarbejdere. 

Den nye styrelse er en realitet fra 1. januar 2011 med ny hjemmeside og hovedstrukturen på plads. Der 

vil nok være en del detaljer som først bliver klarlagt i tiden efter nytår. 

2. Ny skovrider til SNS, Kronjylland  

En kort præsentation af Peter Brostrøm, som starter ved SNS, Kronjylland d. 1. december 2010.  

Peter er uddannet som forstkandidat fra Landbohøjskolen og har i været ansat i styrelsen i næsten 2 

årtier. Peter har hovedsageligt været ansat i den centrale del af styrelsen, med en afstikker til 

departementet og enheden SNS, Østsjælland. Peter har derfor et bredt kendskab til ministeriet og 

indgående kendskab til styrelsen. 

3. Nationalpark Mols Bjerge – en status  

Hans gav en status for arbejdet med nationalparken. Nationalparkbestyrelsen er nu fuldtallig efter at 

Nationalparkrådet har udpeget 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen og sekreta-riatet har lagt et 

stort stykke arbejde i at gøre processen omkring nationalparkplanen meget inspirerende og forsøgt at få 

mange input til den kommende plan ved bl.a. at afholde en række møder omkring diverse geografiske 

områder og udvalgte temaer. I alt har der været afholdt 12 offentlige møder om planen. Alle forslag til 

planen er nu ved at blive bearbejdet af sekretariatet og bestyrelsen. Udkast til nationalparkplan skal i 

høring i foråret 2011.  



Projektet med Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) er løbet ind i en del lokal modvind. Tre af de tænke 

cykel- og vandreruter på privat jord har mødt modstand hos lodsejerne og de to må nok opgives og evt. 

tænkes som alternative linjeføringer, hvis AFF kan acceptere ændringer-ne. Modstanden bliver båret 

frem af en del skriverier i en af de lokale ugeaviser. 

Et stiforløb som er skitseret fra Agri til Fuglsø er af Nationalparkbestyrelsen blevet karakteri-seret som 

værende en forhåndstilkendegivelse af hvad nationalparkplanen skal mene om cykelstier i området. DN 

støtter dette synspunkt, idet DN arbejder for at der ikke skal være motoriseret trafik i Mols Bjerge. 

Derfor ønsker man ikke på nuværende tidspunkt at favorise-re cyklister med en cykelsti i en særskilt 

stiforløb. I dag skal cyklister køre på grusvejen sammen med biler, oftest på veje af en beskaffenhed 

som ikke er ideelle til almindelige cyk-ler. Usikre forhold er der endvidere på flere strækninger, hvor 

vejen ligger dybt i terrænet med stejle sider. Cyklende kan vanskeligt at passere bilister uden at der 

opstår farlige situa-tioner. 

SNS har inviteret nationalparkbestyrelsen til at drøfte projekterne i AFF-projektet generelt og dette 

stiforløb i særdeleshed. 

Syddjurs Kommune har indviet Naturcenter Syddjurs i september. Naturcenter Syddjurs er et af tre 

formidlingscentre der skal etableres i området. De to øvrige er ved henholdsvis Kalø – Karlsladen og det 

andet er ved Øvre Strandkær midt i Mols Bjerge. Begge bygninger skal re-noveres på SNS foranledning 

som en del af medfinansieringen i projektet. Selve formidlingen bliver budt ud i en begrænset licitation 

til udvalgte firmaer. 

SNS er i samarbejde med nationalparkbestyrelsen ved at udfærdige en række velkomsttavler ved diverse 

p-pladser både Mols Bjerge og ved Kalø.  

4. Driftsplanrevisionen  

På mødet gennemgik vi hovedtrækkene af de forholdsvis få bemærkninger som er kommet i 

høringsperioden.  

I hovedtræk går bemærkningerne på arealer omkring Viborg, arealer omkring Bjerringbro og endelig 

arealet ved Gjerrild Nordstrand. 

Derudover er der generelle bemærkninger til styrelsens politik vedr. skiltning samt jagt og vildtpleje. 

Der vil på baggrund af de indkomne høringssvar blive udarbejdet et høringsnotat, som vil bli-ve lagt ud 

på nettet og udsendt til alle i brugerrådet samt de der har indgivet svar. 

 

5. Skovdrift - salg af træ eller fremme biodiversiteten?  

I DN's blad Natur & Miljø nr. 3, september 2010 påstår Rasmus Ejrnæs fra Danmarks Miljø-



undersøgelser, at statsskove i for stor udstrækning drives med henblik på salg af træ til ska-de for 

biodiversiteten ("Naturen er under pres i skovene", side 20-21). Kan SNS Kronjylland genkende denne 

beskrivelse?  

HH gav en kort resumé af artiklens indhold, der forholder sig kritisk til den måde Skov- og 

Naturstyrelsen forvalter sine skove i afvejningen mellem produktion og beskyttelse af natur-værdier. 

HH forklarede at vi har både en forpligtigelse til at producere træ, at tilgodese naturværdierne på arealer 

samtidig med at vi også skal tilvejebringe en række muligheder for at offentligheden kan bruge vores 

arealer rekreativt. 

Skov- og Naturstyrelsens skovarealer drives efter naturnære principper. Den naturnære drift af 

statsskovene blev besluttet i Det Nationale Skovprogram som blev vedtaget i 2002.  

I 2005 fremlagde Miljøministeriet den konkrete plan for overgangen til naturnær drift i Hand-lingsplan 

for naturnær skovdrift i statsskovene. Handlingsplanen betyder i hovedtræk;  

• Alle statsskovene omlægges til naturnær drift, hvilket blandt andet betyder, at renafdrift så vidt muligt 

undgås og der arbejdes med hugst- og kulturmetoder, der sikrer opbygning af varierede skovstrukturer 

og mulighed for naturlig foryngelse.  

• Der bevares 3-5 træer pr. ha til død og henfald, både i løv- og nåletræsbevoksninger.  

• Grøfterne i statsskovene oprenses som udgangs punkt ikke længere. Undtaget er dog lovgiv-

ningsmæssige forpligtelser og bevoksninger, hvor der ellers vil være et uforholdsmæssigt stort tab af 

værdier.  

• Al kørsel i forbindelse med skovning og udkørsel af træ sker via permanente kørespor. Køre-sporene 

ligger som udgangspunkt med 20 meters mellemrum.  

• I 2010 har Skov- og Naturstyrelsen udlagt yderligere 1.000 - 2.000 ha biodiversitetsskov og vil fortsat 

sikre, at minimum 10 % af skovarealet er udlagt som biodiversitetsskov.  

• I 2012 er de naturnære driftsprincipper implementeret på langt hovedparten af statsskovenes arealer, 

og dermed på væsentlig flere arealer end de 25 %, der er forudsat i Det Nationale Skovprogram.  

• I løbet af en trægeneration (80 - 100 år) vil statsskovene bestå af strukturelt varierede blan-

dingsbevoksninger med en løvtræandel på minimum 20 % i alle bevoksninger.  

Som en del af den langsigtede styring af omlægningen til naturnær skovdrift, er der udlagt 

skovudviklingstyper i alle statsskove. Skovudviklingstyperne for SNS, KJY kan ses i drifts-planen. 

Skovudviklingstypeplanen bliver til med baggrund i en vurdering af dyrkningsbetin-gelserne, samt en 

landskabsanalyse, som også fastlægger hvor der skal genskabes åbne natur-arealer og udlægges arealer 

til sikring af særlige natur- eller friluftsmæssige interesser.  

Ydermere blev Statsskovene i 2007 certificerede efter de 2 skovcertificeringsordninger som findes i 

Danmark, FSC og PEFC. Det betyder i hovedtræk at vi skal;  



• Fremme naturnær skovdrift  

• Øget anvendelse af hjemmehørende træarter  

• Beskytte områder med særlig høj naturværdi  

• Sikre gamle træer og dødt ved i skoven  

• Øge brugen af naturlig foryngelse  

• Minimere brugen af renafdrifter  

• Sikre genopretning af vådområder i skoven  

• Tage hensyn til fortidsminder  

• Minimere evt. miljømæssige belastninger  

• Følge restriktive regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler  

• Sikre ansatte og deres arbejdsmiljø  

• Inddrager lokalsamfundet i driften af skoven (hvilket bl.a. sker gennem repræsentatio-nen i 

brugerrådet).  

Vi kan altid forbedre os og vi begår også fejl ind imellem, men overordnet set så føler vi at vi ved SNS, 

KJY gør meget for at sikre naturværdierne i skovene. 

 

6. Muligheder for udnævnelse af nye Natura 2000-områder?  

OH: Vi har set, at 4 å-strækninger med opland er blevet efterudnævnt med den begrundelse, at åerne 

udmunder i fjorde med Natura 2000-status, og at der nu er blevet etableret vådom-råder langs 

vandløbene. Grund Fjord er som bekendt Natura 2000-område, og Alling Ådal kunne så med samme ret 

blive Natura 2000-område. Vandløbene, specielt Skader Å som også naturgenoprettes, har bestande af 

Helt, Flodlampret og Bæklampret, som skal beskyt-tes i henhold til habitatdirektivet. Skader Å er også 

det vigtigste gydevand for havørred i rela-tion til Randers Fjord.  

OH har rejst dette spørgsmål med baggrund i at der er tilfælde hvor det er vurderet hen-sigtsmæssigt at 

udvide de udpegede natura 2000 områder med yderligere tilstødende area-ler for at kunne imødekomme 

kravene til beskyttelse af levesteder og arter i de pågældende områder. Det skal dog understreges at der 

kun er tale om ganske få tilfælde hvor en sådan udvidelse er blevet en realitet. 

Det er ikke SNS, KJY som er myndighed for disse udpegninger men derimod BLST som ad-ministrerer 

bestemmelserne om Natura 2000 områderne. Vi har spurgt i By- og Landskabs-styrelsen (BLST) om 

hvor hyppigt det er forekommet de oplyser at det kun er sket i xx tilfæl-de. OH peger på at der ved 

projektet omkring Alling Å er forhold der kunne til skynde at pro-jektområdet også bliver inkluderet i 

natura 2000 området ved Randers Fjord. 

Vi vil naturligvis gerne fra SNS, KJY støtte synspunktet, hvis der bliver lejlighed til det i pro-jektet og 

vi vil gerne fremføre forslaget overfor vores kollega, der er den lokale projektleder. En umiddelbar 



tilbagemelding derfra går i retning af at det ikke lige ligger i kortene. Man er simpelthen bange for at et 

sådant forslag går hen og spænder ben for den skrøbelige proces der er omkring aftaler med de private 

lodsejere 

Derudover lovede vi at spørge om den generelle mulighed for at genåbne udpegningspro-cessen sådan 

som det er sket i fire konkrete tilfælde under naturgenopretningsprojekter medfinansieret af EU. Det 

drejer sig om områder langs Ribe Å, Sneum Å, Odense Å og Vidå. 

Jeg har talt med Steen Asbirk i By- og Landskabsstyrelsen, der fortæller at baggrunden for at netop 

disse fire områder er blevet udvidet er, at projekterne er født under EU-LIFE- pro-grammet, at man har 

inddraget disse arealer fordi det ville optimere en gunstig bevaringssta-tus for arter i det oprindelige 

projektområde, at EU kun financierer projekter i områder der er udpeget eller vil blive udpeget ved 

projektafslutning, samt at Skov- og Naturstyrelsen på det tidspunkt hvor projektet blev påbegyndt for ca. 

6 år siden underskrev en erklæring om at dis-se områder ville blive inddraget i NATURA 2000 

områderne. 

7. Eventuelt  

Under indledningen blev det bemærket at vi har slettet bemærkninger til referatet. Det har vi gjort ud fra 

det synspunkt at der er så langt mellem møderne. Vi vil dog bestræbe os på at dagsordenen eller 

indholdet af enhedens orienteringspunkter indeholder de dele af referatet hvor vi lover at tage aktion på 

konkrete områder. Således at brugerrådet kan se at enheden følger råd og henstillinger fra brugerne.  

Der blev spurgt til om guidede ture fra SNS, KJY kommer i den turfolder, som udgives af SNS, 

Søhøjlandet. Baggrunden er den at borgerne i Favrskov Kommune finder at de ikke rigtig bliver 

serviceret med informationer om muligheder for guidede ture i deres område. Tu-re der annonceres i 

folderen fra SNS, SØH ligger ikke i Favrskov Kommune, men primært i Silkeborg og Århus kommuner. 

SNS, KJY afholder imidlertid en række ture i områder der grænser op til Favrskov Kommune. Disse 

ture ønsker OH annonceret i turfolderen fra SNS, SØH. Vi har kontaktet SNS, SØH og fået en aftale om 

at de vil tage de af vore ture med, som ligger i Hjermind og ved Lysnet, med i folderen.  

Nye datoer for møder i 2011:  

Peter Brostrøm har sagt god for følgende to datoer i det kommende år; d.26. maj og d. 25. oktober. Så 

sæt allerede nu dagene af i kalenderen.  

Vi talte om at næste års udflugt skulle gå til nogle af vore mindre arealer, det kunne være arealerne 

omkring Randers evt. med en tur på Gudenåen. 

 


