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Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland får nyt 
brugerråd 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland - det tidligere Feldborg Statsskovdistrikt - har netop 
nedsat et nyt brugerråd, som skal rådgive om udviklingen og forvaltningen af de arealer og 
opgaver, Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland har ansvaret for. 
 
Det nye brugerråd skal erstatte det brugerråd, der tidligere var rådgivende for Feldborg 
Statsskovdistrikt.  
 
Det nye brugerråd er nedsat som følge af kommunalreformen. Nedlæggelsen af amterne og 
sammenlægningen af kommuner til større enheder har gjort den eksisterende repræsentati-
on uaktuel. Tilsvarende har flere interesseorganisationer som følge af kommunalreformen 
ændret deres decentrale struktur i form af lokale afdelinger, hvilket i flere tilfælde resulterer i 
udpegning af nye brugerrådsmedlemmer. 
 
”Skov- og Naturstyrelsens decentrale enheder er lige som det øvrige samfund i en rivende 
udvikling som følge af ændrede ønsker og behov hos vore brugere og opdragsgivere. Derfor 
ønsker jeg som skovrider og chef for distriktet et stærkt brugerråd, der kan rådgive om udvik-
lingen og forvaltningen af de arealer, vi har ansvaret for”, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra 
Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland. 
 
Det overordnede formål med nedsættelse af brugerråd for Skov- og Naturstyrelsens decen-
trale enheder er, at lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove og na-
turarealer skal have indflydelse på driften og benyttelsen af arealerne. Brugerrådene er råd-
givende for Skov- og Naturstyrelsen, og brugerrådene skal holdes orienteret om alle relevan-
te forhold. På møderne kan medlemmerne rejse spørgsmål, emner og forslag vedrørende 
drift, pleje og brug af statens skove og naturarealer. Det er dog Skov- og Naturstyrelsens 
decentrale enhed, der afgør, hvor vidt et forslag skal fremmes eller ej. Der holdes mindst to 
møder årligt. 
 
Det nye brugerråd for Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland er sammensat af repræsentanter 
for Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Silkeborg, Skive, Vejle og Viborg kommuner, Dansk 
Ornitologisk Forening, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet, Hedens og Fjordens Landboforening og Midtjysk Turisme 
samt 5 folkevalgte medlemmer.  
 
 
Yderligere oplysninger: Skovrider Poul Ravnsbæk, tlf. 97 45 41 88 


