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1. Velkomst 
Rådet mødtes ved Grøndalvej 25 syd for Frejlev i Aalborg Kommune. Der var 2 nye medlemmer; 
Vibeke Rasmussen, Friluftsrådet som afløser Klaus Kilt og Klavs Bojsen, Vesthimmerlands Kom-
mune som afløser Jens Lauritsen.  
 
2. Rundvisning på nytilkøbte arealer ved Frejlev, Svenstrup og Poulstrup 
Først blev der givet en orientering om historikken omkring skovrejsningen ved Drastrup. Kortmate-
riale m.v som beskriver området blev udleveret. Finansieringsmodellen, hvor Skov- og Naturstyrel-
sen og Aalborg Kommune hver betaler halvdelen af jordkøbet, mens selve tilplantningen og de re-
kreative faciliteter betales af Skov- og Naturstyrelsen, blev beskrevet. 
   
Dernæst foretog brugerrådet en besigtigelse af de nye ca. 26 ha ved Frejlev, samt bygningerne som 
skal nedrives. Forslag til hundeskov, ridestier og tilplantningsplan blev forelagt til drøftelse. Rådet 
lagde vægt på at tilplantning skal foretages således der bevares udsigtskiler og at de rette linjer blev 
blødt mere op ved at lade de kommende skovbryn bugte sig. Desuden skulle det tilstræbes at lave 
formidlingsmæssige tiltag omkring den jættestue der findes på arealet. 
 
Der er også erhvervet en ejendom nærmere Svenstrup i den sydlige del af skovrejsningsområdet. 
Denne ejendom er på ca. 75 ha. Rådet besigtiget en del af arealet som er tilplantet enten som Kli-
maskov (med sammenhæng til klimakonferencen som blev afholdt i december 2009) eller som frø-
bevoksninger. Her havde rådet holdninger til, at der skulle etableres faciliteter for hestekørsel med 
vogn, åbne græsarealer til eksempelvis spejderlejre og at de eksisterende skovbryn mod sydøst ikke 
blev helt sløret ved nytilplantning.  
 
Dernæst drog rådet i samlet flok over på østsiden af motorvejen nærmere bestemt til Poulstrup 
Kalkgrav som Skov- og Naturstyrelsen overtog den 1. januar 2009 efter endt råstofgravning. De tid-
ligere industribygninger til behandling af kalken er blevet revet ned. P.t. pågår en proces hvor der 
skal udarbejdes en handlingsplan for områdets muligheder som natur- og friluftslivsområde. På sigt 
vil lokaliteten kunne udvikle sig til et såkaldt ”kalkoverdrev” med en helt særlig botanik. Dertil 
kommer udfordringen i at bryde ”hullet i jorden” op i nogle mindre landskabs ”rum”. Alle aktivite-
ter skal ske under hensyntagende til området er beliggende ovenpå et vigtigt grundvandsmagasin 
dvs. jordbehandling skal ske varsomt. Rådet var enig i, at på sigt kan området udvikle sig interes-
sant og perspektiverne som friluftsområde er store. Nu hvor rådet var bekendt med områdets og dets 
muligheder kunne budskabet spredes i baglandet. 
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3. Orientering fra rådets medlemmer 
Af hensyn til de 2 nye medlemmer præsenterede hvert medlem sig selv. SR oplyste, at der den 1. 
maj 2010 er indvielse af Skillingbro Naturskole, se også www.roldskov.info . JU orienterede om 
skovvisionen for de kommunale skove i Mariagerfjord, samt at der den 24. maj er indvielse af na-
turgenopretningsprojektet i Onsild Ådal. 
 
4. Redegørelse for pulje til ”bedre friluftsliv”, 2. runde 
Listen med projekter blev gennemgået. Puljen til ”Bedre friluftsliv i 2009” er på i alt14 mio. Aflø-
bet er organiseret således, at projekter kan indstilles til den lokale enhed som derefter videresender 
til den landsdækkende liste. Tildelingskriterierne er med fokus omkring medfinansiering og bred-
den af samarbejdskredsen. På landsplan er der modtaget ca. 800 forslag så de 14 mio. kr. rækker 
langt fra til alle.  
 
Interessen for projekter har været stor i Himmerland og heldigvis er en god del af ansøgte projekter 
blevet imødekommet. Der således stillet bevillinger på samlet set knap 1,0 mio. kr. til rådighed for-
delt på 7 projekter. De seneste 3 projekter er: etablering af en kajakrute i Limfjorden og langs øst-
kysten, MTB-rute for børn i Rold Skov og en nærrekreativ sti ved Skørping for dårligt gående.  
 
5. Sundhedsspor  
Skov- og Naturstyrelsen har besluttet at støtte op omkring et koncept ”sundhedsspor”. Ideen bag 
”sundhedsspor” er, at man i gang eller løb tilbagelægger en kort rute på mellem 1 og 3 km. Ud fra 
gennemførelsestid, BMI, alder og køn får man på opsatte tavler opgivet sit aktuelle kondital og en 
indikation på sin generelle sundhedstilstand. Det koster i omegnen af 60.000,- kr. at etablerer et 
spor. Skov- og Naturstyrelsen er indstillet på at betale 1/3 af dette beløb. Resten kan f.eks. søges fi-
nansieret af kommune og idrætsforeninger. Ind til videre der lavet aftale om ét spor tæt på Skørping 
Skole. Rådet blev opfordret til at afsøge interesse i baglandet for spor andre steder i Nordjylland. 
 
VR mindede om, at det ved anlæg nye faciliteter var vigtigt at tænke tilgængeligheden for handi-
cappede ind. SK var enig i dette og oplyste, at flere af de nye tiltag i Rold Skov og Vilsted Sø er til-
rettelagt således dårligt gående og kørestolsbrugere også har mulighed for at komme i naturen. 
  
6. Serviceeftersyn i Miljøministeriet  
P.t. pågår der en proces internt i Miljøministeriet hvor måden ministeriet er organiseret på er til re-
vurdering. Sandsynligvis bliver By- og Landskabsstyrelsen (hvor miljøcentrene administreres) og 
Skov- og Naturstyrelsen lagt sammen som én organisation. Hvorledes denne beslutningen påvirker 
de lokale enheder bliver interessant set fra SNS Himmerlands øjne. Planen for omorganiseringen 
skal ligge klar inden sommerferien og skal være udført inden 1. januar 2011. 
     
7. Næste møde 
Dato: tirsdag den 7. september 2010. Der var forslag om at næste gang skulle vi fokusere på sko-
vaktiviteterne i Rold Skov, herunder hvor langt vi er med at indføre naturnær skovdrift.  
 
8. Eventuelt 
- 
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http://www.roldskov.info/
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