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1. Velkomst 
--- 
 
2. Orientering fra rådets medlemmer 
Bodil: Frode stopper, i hvert fald for en periode, med at køre med hestevogn. Derfor, hvis der er 
nogen der kender nogen der kan og vil køre hestevogn, og som kan fortælle en god historie imens, 
hører Bodil gerne om det. Hun orienterede også om et projekt kaldet ”Den Jyske Havørred” som er 
et initiativ der skal fremme bestanden af havørreder foretaget af en gruppe af lystfiskerforeninger.  
 
Lene: Har deltaget som frivillig hjælper på Høstmarkedet på Livø og det var en god og sjov ople-
velse som hun gerne vil opfordre andre til at deltage i til næste år. 
 
Kaj: Danmarks Naturfredningsforening efterlyser stadig offentliggørelsen af vand- og naturplanerne 
som endnu en gang er udskudt. Denne gang til oktober. Det er meget utilfredsstillende at det kon-
stant bliver udskudt. 
 
Bendt: Der er nu givet grønt lys for en ny omgang med grønne partnerskaber. Det betyder at der i 
de næste 6 år kan gives 5 mio. om året i tilskud til projekter. På hjemmesiden 
www.groennepartnerskaber.dk kan der findes materiale som skal bruges til ansøgning.  
 
Der pågår p.t. en kampagne om at undgå løse hunde i naturen. Det betyder, at skovdistriktet har 
strammet op således at der ikke længere gives advarsler, men politianmeldelse første gang det kon-
stateres. Det opleves ikke som et meget stort problem her i skoven – hen over sommeren er der for-
taget 3 anmeldelser. Tilbuddet om at lufte hunden frit i hundeskoven ved den Jyske Skovhave er 
sikkert med til at reducere problemet. Det vigtigste er imidlertid at få spredt budskabet – ikke at 
anmelde folk, hvorfor der har været fokus på at sikre pressedækning af kampagnen. Det mener vi 
selv er lykkedes godt med flere artikler, samt TV-dækning. 
 
Der er kommet en tilskudsordning til rekreative faciliteter i tilknytning til fortidsminder. Ansøg-
ningsmateriale kan findes på www.skovognatur.dk.  
 
Genopretning af Kongsvad Mølle er afsluttet. Der var indvielse sidste weekend hvor der deltog 150 
personer. Huset og de omkringliggende arealer sættes nu til salg. Jørgen Johnsen nævnte, at en lods-
ejer syd for området var blevet berørt af projektet uden at være blevet spurgt. Dette vil der blive 
fulgt op på. 
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Søren; I samarbejde med Sammenslutningen af Lystfiskerforeninger ved Lindenborg Å er der etab-
leret 2 strækninger med gydegrus på ca. 50 meter i Lindenborg Å. Det bliver spændende at følge 
udviklingen. 
 
3.  Strukturændring i Miljøministeriet 
Det er blevet besluttet at By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen skal slås sammen 
til en ny styrelse: Naturstyrelsen fra 1. jan 2011. Dette betyder blandt andet, at vores enhed skal 
sammenlægges med Miljøcenter Aalborg. Desuden nedlægges Driftsregion Nord (skovmaskinstati-
on) hvilket betyder at 3 medarbejdere fra kontoret og 9 fra skoven skal skifte arbejdsplads til en en-
hed nede ved Vejle. I den nye styrelse opretholdes 21 lokale enheder hvilket er et signal om at lokal 
forankring fortsat er vigtig. Den nye direktør hedder Niels Christensen og var direktør i By- og 
Landskabsstyrelsen. Der er oprettet 3 regionale stillinger som får titel af vicedirektør. Som vicedi-
rektør med ansvar for Nordjyske landsdel er ansat Hans Høyer som tidligere var direktør i Miljø-
center Aalborg.  
 
Det var rådets opfattelse at en placering, som nu, tæt på arealerne der administreres og brugerne er 
det mest hensigtsmæssige. 
 
4. Begrænsning af udgifter på projekter 
Som en del af regeringens økonomiske genopretningsplan er det blevet besluttet midlertidig at stop-
pe natur- og friluftsprojekter som var finansieret af de såkaldte ”opsparede midler”, medmindre der 
foreligger en juridisk bindende aftale med en entreprenør, konsulent el.lign. Alle naturgenopret-
ningsprojekter og projekter til ”bedre friluftsliv” er finansieret med opsparede midler og sættes så-
ledes i bero. Bevillingerne bliver forventeligt genaktiveret i 2011.  
     
5. Politik for mountainbikekørsel 
Foranlediget af en ulykke som er sket i på en mountainbikebane i Hareskoven ved kbh. har vi dels 
gennemgået vores egen mountainbikebane for uheldige installationer dels vores aftale vedr. den så-
kaldte ”downhillbane”, som er indviet i foråret 2010, og som alene henvender sig til en begrænset 
og øvet specialistskare af brugere.  
 
Rådet fik forevist banen om eftermiddagen. Det har ved valg af placering samt afmærkning været 
væsentligt at sikre, at man ikke uforvarende kan komme ind på banen, uden dog at lave en egentlig 
frahegning, da arealerne som udgangspunkt skal være tilgængelige for alle skovgæster. Desuden er 
det med brugergruppen aftalt at al kørsel skal ske i regi og under licens fra klubben som står bag 
banens opførelse, hvilket tydeligt er skiltet på stedet. 
 
Rådets opfattelse var, at banen så meget udfordrende ud og at den kun er interessant for en mindre 
gruppe. Banens placering midt i en nåletræsbevoksning isoleret fra andre friluftsmål var velvalgt. 
Rådet fandt, at det generelt også er vigtigt at finde aktiviteter for grupper der ikke er så ofte kom-
mer ud i naturen og at dette var et godt eksempel på dette.   
 
På turistkontoret modtages ind imellem meldinger om gående der har været i diskussion med MTB- 
kørere.  
 
I øvrigt savner man opdaterede kortbilag af den blå MTB-rute. 
 
6. Næste møde 
Dato: torsdag den 14. april 2011 kl. 15.00. Besigtigelse af den nye Julstrup Sø ved Støvring 
 
7. Eventuelt 
- 
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8. Ekskursion i skoven vedr. naturnær skovdrift 
Ekskursionsfører blev udleveret. Derefter blev 3 forskellig lokaliteter besøgt. 1. lokalitet var et 
stormfaldsareal som var tilplantet med bøg med et stort indslag af selvsået gran, 2. lokalitet var et 
mellemstadie med ældre gran med en etage af yngre gran nedenunder og 3. lokalitet var ”Jætternes 
Baghave” med gamle (120 år) douglas- og sitkagraner med underskov af mellemalderen gran og 
ung gran samt indblanding af bøg.    
 
Rådet fandt at der var god overensstemmelse mellem naturnær skovdrift og den flersidige anvendel-
se af statens skove. 
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