
 1

Brugerrådsmøde 
Buderupholm Statsskovdistrikt 
Landsdelscenter Nordjylland 

SNS-202-00016

 
Referat fra Brugerrådsmøde den 12. oktober 2007 

 
Tilstede: Bodil Christensen (BC) Best of Denmark,  Lene Birgit Gade (LG), Klaus Stenild Andersen (KSA) Søren 

Risborg (SR) Rebild Kommune, Jes Vibech Laursen (JVL) Mariagerfjord Kommune, Randi S. Petersen 
(for Klaus Kilt (KK)) Friluftsrådet, Kaj Edlund (KE) Danmarks Naturfredningsforening, Bent Egede 
Andersen (BEA) skovrider, Leif Lyngsø (LL) skovfoged, Søren Kjær (SK) forstfuldmægtig/referent 
 

Afbud: 
 

Jens Svenstrup (JS), Ole Jensen (OJ), Egon Sloth (ES) Danmarks Idrætsforbund, Jens Lauritzen (JL) 
Vesthimmerlands Kommune, Jens Vinge (JV) Aalborg Kommune. 

 
1.  Præsentation af rådets medlemmer 
BEA bød velkommen og orienteret om at rådet er blevet ændret som følge af kommunalreformen 
som blandt andet har medført oprettelse af kommunevise grønne råd. Skovdistriktets brugerråd er 
således blevet skærpet på fokus vedrørende drift af distriktets arealer og i mindre grad på mere ge-
nerelle naturpolitiske emner. Nye medlemmer i rådet er fra de 4 kommuner. Desuden har Danmarks 
Naturfredningsforening meddelt ,at det fremover er Kaj Edlund der repræsenterer foreningen i rå-
det. Tak til Thorkild Kjeldsen for hans virke hidtil. Derefter præsenterede medlemmerne sig selv. 
  
2.  Præsentation af rådets virke 
Retningslinierne for rådet blev gennemgået. Det blev besluttet, at møderne skal tilstræbes at blive 
placeret på tirsdage kl. 15.00 og ca. 2 gange årligt. Distriktets arealer blev geografisk placeret, i alt 
næsten 5000 ha fortrinsvis i Himmerland, samt Livø. Kortbilag over arealerne i Rold Skov med fri-
luftsfaciliteter blev udleveret. Distriktet blev spurgt hvorvidt der kunne indgås et samarbejde i for-
bindelse med rastepladser for kano-kajak sejlads langs østkysten og i Mariager Fjord. Det ville di-
striktet gerne i det omfang at der var egnede pladser. Randi oplyste, at der var taget initiativ til at 
forsøge at samordne interesserne omkring rekreativ benyttelse af Lindenborg Å.  
 
3.  Frister for borgervalgte medlemmer 
Det fremgår af retningslinierne for brugerrådet, at hvert medlem maksimalt kan udpeges for 4 år ad 
gangen. Derfor skal de 4 borgervalgte medlemmer på valg igen inden næste møde. Det blev beslut-
tet, at næste møde afholdes som et offentligt møde hvor alle interesserede kan møde op og blive ori-
enteret om brugerrådet. Mødet afsluttes med lodtrækning til 4 borgerpladser. Næste møde bliver 
indkaldt i løbet af foråret 2008.  
 
4.  Offentlighedens inddragelse ved større naturforvaltningsprojekter 
I bekendtgørelse nr. 1349 af 11/12 2006 er det blandt andet indskærpet at brugerrådet skal inddra-
ges i forbindelse med større naturforvaltningsprojekter som gennemføres af skovdistriktet. Typisk 
vil der også være nedsat lokale råd. For de nye medlemmer blev distriktets større verserende projek-
ter gennemgået. 
 
5.  Fri teltning i statsskov 
Fri teltning i udvalgte skove har nu eksisteret som et forsøg i et par år. Resultaterne er gode, ikke 
mindst er det indtrykket at det medfører meget lidt forstyrrelse. Derfor er det blevet besluttet at om-
fanget skal udbredes. Det er distriktets holdning at i princippet skal alle arealer kunne benyttes til fri 
teltning med mindre der ved skiltning eller anden information er oplyst andet. Rådets medlemmer 
kunne tilsluttes sig dette under forudsætning af, at der blev lavet en forudgående screening og ned-
sættelse af et ekspertudvalg som kunne komme med bidrag om hvilke særligt følsomme områder 
der bør udtages. Det blev nævnt, at der ved Hesselholt, Livø, Skovene i Rebild Bakker og langs 
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Lindenborg Ådal kunne være områder der skulle udtages. Desuden vil et sådant initiativ skulle kon-
sekvensvurderes i henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv.  Distriktet vil gå videre ved at 
nedsætte en arbejdsgruppe som skal fremkomme med et forslag til områder som skal friholdes for 
fri teltning.  
 
6.  Orientering om certificering  
Punktet udsættes til næste møde 
 
7.  Kort tur i skoven 
Turen gik til naturgenopretningsprojektet ved St. Økssø. 
  


