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Ref. af Brugerrådets mødet.  

d. 29. oktober 2009.  

Afbud fra  

Lars Andersen – suppleret af Frank Sunesen  

John Saaby Jensen  

Hans Gemælke  

Merete Nielsen (Viborg Kommune)  

Niels-Jørgen Blæsbjerg Juulsgaard (beboerforeningen Ålum)  

1) referatet fra maj 2009  

OH opklarende spørgsmål til life-projekterne! Life-projekterne kører alene på arealer der også er 

udpeget som NATURA 2000 arealer. Det er ikke af betydning om arealerne er private eller ejet af det 

offentlige.  

2) SNS orienterer  

Skovarbejder kompetence udviklingsforløb: Skovarbejdernes nye rolle i Ny SNS omfatter bl.a. 

ambassadørrollen – deltager i teamarbejde – praktisk projektmedarbejdere.  

Alle skovarbejdere skal på 2 * 2 dages kursus, efterfulgt af 1 dag hjemme på enheden. 

Kontorassistenterne samt enkelte funktionærer med arbejdsfunktioner, der binder kontoret og 

skovarbejderne sammen, er også med på kurserne.  

NP Mols Bjerge – indvielsen fandt sted den 29. august. Nationalparkbestyrelsen er nu nedsat og første 

møde er d. 3. november. Nationalparkrådet skal nedsættes, nationalparksekretariatsleder skal ansættes. 

Folder vedr. 10 forslag til besøg i NP uddelt ved mødet. Link til net-version:  

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/Stier/NationalparkMolsBjerge.htm  

ArbejdsmarkedsFerieFond (AFF) projekt med stier o.a. – der skal etableres supplerende strækninger, så 

der kan dannes et overordnet cykel- og vandrestinet i nationalparken. Besøgscentre etableres ved 

henholdsvis Karlsladen og Øvre Strandkær.  

En præsentation af vejforløbet ved Øvre Strandkær blev forelagt brugerrådet. Sagen skal behandles af 

både Syddjurs Kommune og fredningsnævnet. DN har et alternativt forslag om besøg skal foregå ved el-

køretøjer fra store p-pladser i udkanten af Mols Bjerge.  

Ridestierne i Mols Bjerge benyttes af rigtig mange, men der er stadig enkelte ryttere der rider på de 

vandreruter, som øvrige besøgende benytter. Øvrige besøgende føler sig generet af rytterne. En livlig 



diskussion udspandt sig omkring både heste- og MTB-ryttere. KJY vil følge op med kontakter til 

rytterne mv.  

Ny sti ved Føllebund med forbindelse til fugletårnet og det tidvis oversvømmede strandengsareal. En del 

af stien er ikke farbar for besøgende med eks. Barnevogne eller kørestole derfor suppleres med rute 

længere oppe i land på det tørre. De to stier vil blive afmærket og der vil blive opsat kortborde med 

foldere.  

Ridesti ved Kalø-skovene. Kalø Landbrugsskole har et tilbud til kursister om ridning, hvilket har 

afstedkommet et ønske om et stiforløb særligt udlagt for ridende. Stiforløbet er søgt lagt af hensyn til 

øvrige brugere og til DMU’s aktiviteter. Der planlægges et møde med rytterne herom. Stiforløbet er 

udsendes som bilag til referatet!  

Naturgenopretningsprojekter i Randers Fjords opland:  

Allingå projektet har været gennem en VVM behandling og miljøcenteret har truffet afgørelse i 

udgangen af oktober. Jordfordelingen forløber frem til primo 2010 og det forlyder at den skrider frem. 

Der er nedsat en følgegruppe – der afholder første møde i november 2009.  

Hornbæk Enge – er ikke uden problemer, idet de diger vi er ved at opbygge på 3 kortere strækninger 

synker ned og skubber tørvejorden op på begge sider af diget. Projektet bliver ikke færdigt før end i 

2010. 

Haslund Værum – jordfordelingen løber frem til februar 2010 og der er stor fremgang i projekt. 

Vænge Sø projektet - ser nu endelig ud til at kunne lykkedes, idet der er skabt basis for en ny vejadgang 

til Helgenæs Natur Efterskole. 

3) Dødt ved i skovene - ved Søren Rasmussen  

OH havde bedt om en orientering vedr. dette emne, med udgangspunkt i den aktuelle kritik af Danmarks 

status for skovenes tilstand. SRA orienterede om hvad vi helt konkret gør for at sikre dødt ved i skovene 

ved Naturstyrelsen – Kronjylland. Præsentationen udsendes som bilag til referatet.  

4) Driftsplaner for Naturstyrelsen – Kronjylland  

Vi har nu lagt sidste hånd på forberedelserne af materialet. Vi forventer at styrelsen vil give os grønt lys 

til at kunne sende planen i offentlig høring i den nærmeste fremtid (belært af tidligere erfaringer tør vi 

ikke give en endelig dato!).  

5) Naturzoner i stedet for B-skove  

FS har efterspurgt om der er problemer mellem de forskellige friluftsaktiviteter.  

Naturstyrelsen – Kronjylland har udlagt eller udpeget såkaldte naturzoner i flere skove. Naturzonerne er 

udpeget af hensyn til naturværdierne på arealet, eller af hensyn til det vildt som er i området. 



Naturværdierne kan være sårbare og sjældne arter eller naturtyper, der ikke tåler vedvarende 

forstyrrelser eller slid som f.eks. ved større arrangementer.  

Når man planlægger orienteringsløb eller lignende i skovene, skal man derfor tilrettelægge 

arrangementet således, at deltagerne ikke skal gennem naturzonerne.  

Det er enhedens vurdering at der ikke problemer mellem de forskellige brugergrupper som følge af 

oprettelsen af naturzonerne.  

6) Hegninger ved Dragsmur på Helgenæs.  

CB har bedt om en orientering vedr. dette.  

Hegnet er etableret i foråret 2009 med henblik på, at græsningen skal påbegyndes i august.  

Hegnet, som vanligt kreaturhegn, kan uden videre etableres jf. naturbeskyttelsesloven, så længe 

offentligheden ikke hindres adgang langs stranden.  

Til gengæld kræver hegning på søterritoriet tilladelse af farvandsvæsenet. Den har SNS først fået i 

oktober. Nu iværksættes den sidste del af hegningen. Der udsættes får i indhegningen og de skal gå der 

frem til årsskiftet. Det er intentionen at de skal forsøge at gøre noget ved den tykke græstørvsmåtte, 

således at vi for omdannet den og forhåbentlig får skabt et overdrevsparti med færre kulturgræsser og en 

urtevegetation bestående af flere urter end det er tilfældet i dag. 

Græsningsregimet vil altså fremover være græsning efter sommersæsonen og frem til nytår!  

Vi skal søge at øge informationen omhegningen i form af piktogrammer.  

7) Hundeskove på Naturstyrelsen – Kronjyllands arealer - ved Sandor Hestbæk Markus (SHM)  

Bynære skovarealer med indhegnede, mindre arealer til hunde. Enheden er ved flere tilfælde blevet 

opfordret til at etablere hegnede arealer til hunde ved bynære skovaleraler. Arealerne kan være delvis 

ubevoksede og kan evt. suppleres med diverse faciliteter for hundeaktiviteter.  

Hundeskove er oprettet med øje for at tilgodese hundenes trang til at løbe frit. Samtidig vil vi gerne 

kunne sikre at øvrige gæster kan føle sig trygge. Der kan også være hensyn over for skovens fauna. 

Vi har to steder oplevet at kulturhegn i hundeskoven har været velkomne som indhegninger, der kan 

anvendes af hundeejerne. Hidtil har vi udlagt hundeskove uden hegn i større områder med 

oplevelsesmuligheder også for mennesker. Enheden er i tvivl om det vil vække kritik at nedlægge en 

eksisterende hundeskov, men det kan blive nødvendigt hvis det skader faunaen. Vi vil undersøge om vi 

evt. kan opgradere eksisterende vildthegn til hegnede hundeskove. 

8) Jagt på Naturstyrelsen – Kronjyllands arealer - ved SHM  

Vi driver selv jagten på arealer fra Kalø til Viborg. Der er overordnet tre typer – publikumsjagterne 



nyjægerjagterne – og så endelig 6 repræsentationsjagter (naboer, samarbejdspartnere, jagtforeninger). I 

Mols Bjerge driver vi ikke jagt. Hvilket vi har pålagt os selv i forbindelse med fredningssagen. Fodring 

på SNS’s arealer er ikke en del af forpagtningsaftalerne. Ligesom der naturligvis heller ikke udsættes 

dyr til jagten.  

Jagten er lejet ud i skovene ved Hjermind og Vindum (samt et par mindre satellitarealer ved Sundstrup 

og Hyllested Bjerge), denne jagt skal ligesom den øvrige jagt på SNS’s arealer, foregå på et bæredygtigt 

grundlag. Nyjægerjagter er en aftale mellem Danmarks JægerForbund og styrelsen, så det sikres at 

nyuddannede jægere får mulighed for at blive dus med hvordan jagten kan og bør foregå. 

SHM illustrerede med eksempel i skovene ved Fussingø, hvor lidt vi egentlig kommer i skoven på 

jagterne. Et overslag viser at vi med jagterne kun besøger ca. 20 % af arealerne per år. Det skal forstås 

på den måde at spredes alle årets såter ud på skovkortet – så drives kun 20 % af arealerne gennem ved 

jagterne. 

OH vil anbefale at vi ikke udvider området som udlejes!  

Man kan læse meget mere jagt på statens arealer via dette link: 

http://www.skovognatur.dk/Jagt/Statsskovene/  

9) Tilskudsordning til bevarelse af nogle dyrearter.  

Baggrunden for denne nye tilskudsordning (under skovloven) er at Danmark som medlemsstat i EU er 

forpligtet til at overholde EF-habitatdirektivet af 21. maj 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF), som har til 

formål at bevare naturtyper samt vilde dyr og planter.  

Danmark skal derfor overvåge og sikre levesteder for de arter, som er listet på EF-habitatdirektivets 

bilag IV, og som er naturligt hjemmehørende i Danmark. I forhold til denne tilskudsordning drejer sig 

om følgende arter, der lever i skov:  

• Hasselmusen  

• 14 arter af flagermus  

10) Evt.  

• SNS- Kronjylland’s arealer - hvor ligger de? Link til vores arealer! Vi skal sørge for at der etableres et 

direkte link fra lokalenhedens side.  

• Brugerrådet vil gerne besøge Helgenæs på næste års ekskursion! 

• Mødedatoer for 2010:  

Heldagsmøde på Helgenæs d. 20. maj 2010  

Halvdagsmøde på kontoret ved Fussingø d. 26. oktober 2010.  



 


