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Besøg ved Kjunborg dam. 
Mødet blev indledt med besøg ved Kujborg Dam (karpedam). Der blev redegjort for de tanker om 
naturgenopretning, der arbejdes med for området. 
 
Søfladen er under kraftig tilgroning, hvilket bl.a. er med til at vanskeliggøre karpedriften. Der er tale 
om et areal, som har stor publikums betydning samt kulturhistorisk betydning i form af karpedriften. 
Spørgsmålet er, om dammen overhovedet skal renses op og i så fald hvor meget. 
 
Brugerrådets tilkendegivelser var ikke entydige; men opsummerende kan siges, at rådets holdning 
var, at økonomien ved en oprensning skal holdes op imod gevinster og tab af naturværdier.  
 
Ad pkt. 1: Præsentation af brugerrådet. 
Alle deltagere præsenterede kort sig selv og tilhørsforhold. Deltagerliste blev rundsendt og opdate-
ret (Opdateret liste vedlagt) 
 
Ad pkt. 2: Fri teltning oplæg til inddragelse af flere skove. 
Det vedlagte forslag blev kort gennemgået. Friteltning har fungeret som en treårig forsøgsperiode. 
Ordningen er blevet evalueret og resultaterne er positive. SNS ønsker at gøre ordningen perma-
nent samt udvide antallet af arealer, som indgår i ordningen. For distriktets vedkommende lægges 
der i notatet op til at medtage 30 skove, mens andre 40 friholdes. Det skyldes at der på disse area-
ler er særlige hensyn, der vægter tungere end de friluftsmæssige interesser. Ved den interne hø-
ring er der peget på, at nogle skove bør udgå pga forskellige hensyn. Derfor peges der på at ud-
lægge 26 skove til fri teltning. Distriktet melder mange arealer til ordningen, hvilket skyldes, tilste-
deværelsen af mange små skove. 
 
Der blev spurgt til, om det får betydning for den måde de primitive lejrpladser drives på. Martin Rei-
mers svarede, at det nok snarere tværtimod ville betyde, at der måske udlægges primitive lejrplad-
ser i de skove, der er udlagt til fri teltning, hvisl behovet viser sig.  
 
Der blev udtrykt skepsis for, om friteltning vil betyde en øget forstyrrelse af f.eks. redefugle. Martin 
Reimers svarede, at det bl.a. er et af de forhold, der har indgået i betragtningerne omkring udpeg-
ningen af de 30 arealer.  
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Inge Gillesberg gjorde opmærksom på, at udpegningen er sket ud fra eksisterende viden om bl.a. 
rugende fugle osv. Bliver distriktet bekendt med ny viden på dette område, vil der være mulighed 
for at et område udtages af ordningen. Erfaringerne er desuden, at de besøgende foretrækker at 
bruge de primitive overnatningspladser, med de faciliteter der er her og planlægger deres tur heref-
ter. 
 
Ad pkt. 3: Forslag til naturzoner som skal friholdes for aktiviteter 
Udarbejdet forslag blev omdelt. Der udpeges ikke decidere naturzoner, til offentliggørelse på di-
striktets hjemmeside. Der udarbejdes i stedet en række retningslinier, som offentliggøres på hjem-
mesiden. Disse retningslinier suppleres med nogle interne retningslinier til behandling af ansøgnin-
ger. Alle, der ønsker at afholde arrangementer i skoven, skal fortsat ansøge herom.  
 
Der blev spurgt til, om antallet af arrangementer er stigende. Inge Gillesberg svarede, at der gene-
relt er flere ansøgninger, og at de fleste afholdes på stier og veje. Distriktet opforderer til at søge 
om arrangementer bl.a. for at kunne koordinere arrangementerne. 
 
Der blev spurgt om dyre- og plantelivet overvåges ved arrangementer. Martin Reimers svarede at 
ved store og forstyrrende arrangementer en man i dialog med ruteplanlæggere således at ruterne 
ligges udenom sårbare områder. Derudover er publikum meget opmærksomme og flinke til at mel-
de tilbage, hvis de observerer noget. 
 
Ad pkt. 4: Arbejdsprogram 2007 og forslag til aktiviteter i 2008. 
Det vedlagte arbejdsprogram blev kort gennemgået og brugerrådet blev opfordret til at komme med 
bud på kommende aktiviteter. 
 
Der blev spurgt til et projekt vedrørende hasselmusen, da dette kunne være et oplagt samarbejds-
projekt mellem kommune og distriktet med henblik på at efterleve forpligtigelser i habitatdirektivet. 
Inge Gillesberg svarede, at der er søgt og bevilliget 60.000 kr. i 2008 til at undersøge hasselmu-
sens levesteder samt mulige plejetiltag for at fremme hasselmusen levebetingelser. Birkemusen er 
ligeledes en art vi er forpligtet til at beskytte.  
 
Der blev spurgt til hvad der var af ”bobler” projekter. Inge Gillesberg svarede at det drejede sig bl.a. 
om Rode Mose, Mere vand i skovene. Det blev foreslået, at der blev gjort noget for at gøre belæg-
ningen i skovene mere brugervenlig også for handicappede. Inge Gillesberg svarede, at distriktet er 
opmærksom på, at de steder, hvor der er lagt ny belægning ud, vil den i den første tid være noget 
løs. Men vi har erfaring med, at belægningen bliver god, når først materialerne sætter sig. De store 
mængder vand, der er kommet i løbet af foråret og sommeren, har desuden haft en negativ effekt 
på mange veje – men det er en udfordring distriktet fortsat arbejder med.  
 
Dyrehaven ved Haderslev blev nævnt som et væsentligt fyrtårn og der blev opfordret til, at traktør-
stedet fastholdes og man så gerne, at aktiviteterne omkring dyrehaven blev udvidet. 
 
Der blev spurgt til om Slivsøen stadig er på dagsordenen. Inge Gillesberg svarede, at Skov- og 
Naturstyrelsen har fået en henvendelse fra regionen om overtagelse af Slivsø. P.t. er der ikke pen-
ge til projektet, da en række store projekter er under afklaring. Der er givet lovning på, at vende 
tilbage hvis de nødvendige midler skulle være til rådighed. 
 
Der blev opfordret til, at folderen over overnatningspladser ved kysten blev udvidet til også at om-
fatte kystlinien ved Haderslev. 
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Inge Gillesberg afsluttede punktet med at opfordre brugerrådet til løbende at komme med forslag til 
mulige projekter og samarbejder.  
 
Ad pkt. 5. Naturformidling, hvordan anvendes distriktets ressourcer bedst. 
Inge Gillesberg opfordrede brugerrådet til løbende at komme med input. 
 
Ad pkt. 6:Udpegning af skovudviklingsstyper og proces 
Der blev redegjort for baggrunden og formålet med udpegning af skovudviklingstyper. Skovudvik-
lingstypen beskriver det på lang sigt forventede skovbillede på en given lokalitet. Formålet med at 
opstille og beskrive langsigtede mål for udviklingen af de enkelte bevoksninger eller dele af skoven 
er at sikre en fælles referenceramme for de fremtidige skovdyrknings- og planlægningsmæssige 
tiltag. Grundtanken er at naturen skal klare en så stor del af skovdyrkningen som muligt – det na-
turnære dyrkningsprincip. Helt konkret drejer det sig om at spænde et grovmasket net ud over 
driftsplanen. Produktet bliver således et tillæg til driftsplanen.  
 
Udarbejdelsen af skovudviklingstyper for arealerne på distriktet sker i en række trin. Frem til de-
cember udarbejdes første udkast. Herefter bliver udkastet drøftet på distriktet med alle medarbej-
dergrupper og justeret hvor nødvendigt. I marts/april sendes udkastet i høring i brugerrådet efter-
fulgt af en offentlighedsfase. Herefter foretages de endelige ændringer og kortmateriale udarbej-
des, hvorefter planen forventes færdig ultimo 2008. 
 
Ad pkt. 7: Certificering af statsskovene – Hvad betyder det i praksis for beskyttelse og be-
nyttelse. 
Alle Skov- og Naturstyrelsen arealer er blevet certificeret pr. 1. maj 2007 som en samlet ejendom. 
Arealerne er certificeret efter to ordninger FSC og PEFC. Certificeringen foretages af et eksternt 
firma NEPCOM. Certificeringen af Skov- og Naturstyrelsen arealer har været relativt let idet Skov- 
og Naturstyrelsen allerede lever op til langt de fleste krav. Der er f.eks. krav til udarbejdelse af 
driftsplaner, skovkort og at arealerne drives efter naturnære principper. NEPCON laver stikprøve-
kontrol på de forskellige distrikter, hvor de sikrer, at kravene i certificeringen er overholdt.  
 
Skovdistriktet mangler at lave beskrivelser af nøglebiotoper, oversigt over kendte levesteder for 
rødliste arter og plan for monitering af nøglebiotoperne. Alle medarbejdere skal desuden have 
kendskab til arter og levesteder og der skal foreligge en plan for driften på de pågældende arealer. 
Alt dette er under udarbejdelse. 
 
Der blev spurgt til, hvorledes distriktet tager hensyn til bl.a. ynglende rovfugle, herunder udpegning 
af redetræer. Inge Gillesberg svarede, at distriktet har et tæt samarbejde med DOF og andre inte-
resseorganisationer, som hjælper med at udpege kendte redetræer, således at distriktet kan tage 
de rette hensyn i forbindelse med hugst og i nogle til fælde helt stoppe hugsten. NEPCON har på-
peget, at det er vigtigt, at alle medarbejdere har den rette viden herom. Skov- og Naturstyrelsen er 
derfor i gang med at udvikle såkaldte ”Pas på” kort, hvorpå f.eks. alle kulturhistoriske spor, reder 
osv. registreres digitalt, således at alle medarbejdere ved hvor de må køre og hvad de skal være 
opmærksomme på. 
 
Ad pkt. 8: Jagtpolitik og antal repræsentationsjagter 
Der er udarbejdet en jagtpolitik da Aabenraa og Gråsten distrikter blev sammenlagt og denne føl-
ges fortsat. Distriktets arealer er fordelt på tre kategorier i forhold til jagt. Det er regale arealer, 
arealer hvor jagten er udlejet og arealer, hvor jagt er uhensigtsmæssig, eks. meget små arealer 
eller arealer med meget stort publikumspres. 
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Når kongehuset ikke benytter jagten, varetages den af skovdistriktet. Der afholdes årligt 2 jagter for 
”ny jægere”, 7 repræsentationsjagter (hagl), 4 repræsentationsjagter (riffel) og en personale jagt. 
Det blev oplyst, at jagttrykket på statens arealer udgør 3% i forhold til jagttrykket på private arealer. 
 
Der fastsættes måltal for afskydning af kronvildt og dåvildt forud for jagtsæsonen, når de mål er 
nået stoppes al jagt. Målet for 2997/2008 er 20 stk. dåvildt og 20 stk. kronvildt. 
 
Ad pkt. 9: Principper for udlægning af erstatningsbiotoper i hht. skovlovens § 28 i forbindel-
se med ophævelse af fredskov 
Punktet blev ikke nået på mødet, men ridses kort op her: 
I hht. skovlovens § 28 må søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biolo-
giske overdrev, der hører til i fredskov og som ikke er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi 
de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på an-
den måde ændres. I forbindelse med ophævelse af fredskovspligten i hht. skovlovens § 6, hvor der 
indgår § 28 arealer, kan der i forbindelse med udlægning af erstatningsarealer efter skovlovens § 
39 stk. 5 ikke stilles vilkår om udlægning af § 28 arealer. Er den pågældende fredskov, hvor freds-
skovpligten ophæves, udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde eller er der konstateret EU 
fredede arter, som har levesteder på arealer, skal der i skovlovstilladelsen stilles krav om, at der 
laves kompenserende levesteder for den truede art i nærheden af levestedet.  
I forbindelse med motorvejsstrækningen til Sønderborg er der i den samlede tilladelse taget stilling 
til udlægning af erstatningsbiotoper. Ved ophævelse af fredskovspligt skal der alene tages stilling til 
størrelsen af erstatningsskov. Kun ved bynære arealer kan der stilles krav til placeringen af erstat-
ningsskov.  
 
Ad pkt. 10: Evt. 
Mødetidspunkt: Det blev aftalt at mødetidspunktet fremover sættes til kl. 14.00 og der sættes et fast 
sluttidspunkt. 
 
Antal møder: Der afholdes 2-3 møder årligt og medlemmer så gerne, at der er faste datoer. 
 
 
 


