
Referat fra Brugerrådsmøde den 10. juni 2005

1. Nyt fra medlemmerne
• KSA spurgte til knusningen ved Havndalspladsen. LL forklarede, at der ved en kommunikationsbrist var

sket en fejl således at en mindre rydning var blevet mere omfangsrig end planlagt.
• SR havde observeret at de nye vandhuller var ved at få et vist naturindhold af bl.a. salamander.
• JS bemærkede at Skovens Dag forløb vel. Der var ca. 1500 deltagere.
• IH fremlagde planerne for en jagtdemonstrationsejendom ved Års. Planen for ejendommen laves i

samarbejde med landboforening, Danmarks Jægerforbund og Vildtforvaltningsskolen. Der vil blive lavet
særlig pleje af brakarealer, læhegn, remiser, billediger m.m. Arbejdet sættes i værk i efteråret. Rådet fandt
at projektet var godt og havde stor pædagogisk værdi.

• SK fremlagde status for projektet ved Halkær Hgd. Distriktet har erhvervet 2,6 ha af bygningslodden i.f.m.
jordfordeling hvor der falder endelig kendelse i efteråret. Arbejdet med nedrivning, oprensning, oprydning
og etablering af publikumsanlæg vil gå i gang så hurtigt som muligt.

1. Formulering af en friluftspolitik
Arbejdet er sat i værk, men er blevet forsinket af arbejdsbyrden i.f.m. stormfaldet. Udgangspunktet bliver at
næsten alle aktiviteter er velkomne, men på visse betingelser. I første omgang vil der ske en registrering af
faciliteter og arrangementer. Derudover er distriktet involveret i et samarbejdsprojekt: "Natur- og
kulturcenter Rold Skov" som har til formål, at koordinere nuværende og fremtidige informationsmateriale
om Rold Skov.
SR foreslog at følsom natur får en særlig beskyttelse, hvilket kræver en registrering af arter. Data kunne
evt. tilvejebringes i samarbejde med amatørbotanikere.
Når arbejdet med friluftspolitikken er kommet videre indkalder distriktet til nyt brugerrådsmøde den 4.
november kl. 13.00 (reserver datoen nu).

2. Værdidebat

Blandt andet affødt af de seneste omlægninger af Skov- og Naturstyrelsens organisation
er der iværksat en værdikampagne i hele Skov- og Naturstyrelsen. Nøgleordene for
værdierne er i en fælles proces blevet til:
• Troværdighed
• Handlekraft
• Samarbejde
• Arbejdsglæde
• Imødekommenhed

Dermed er processen dog langt fra slut. Det næste skridt bliver at udmønte værdierne til
handling.

Det ville være en stor gevinst at få eksterne parters syn på de formulerede værdier og
såfremt et medlem af brugerrådet har lyst vil distriktet gerne have en drøftelse af
værdierne med vedkommende.
1. Naturnær Skovdrift

Folketinget har besluttet at statsskovene skal drives naturnært hvilket først og fremmest medfører større
grad af selvforyngelse, flere løvtræer og dermed større stabilitet. Emnet har tidligere været drøftet i rådet og
enkelte har også deltaget i en temadag afholdt af distriktet. En drift baseret på naturnære principper vil
knytte statsskovenes 3 funktioner sammen; naturbeskyttelse, træproduktion og friluftsliv. BEA orienterede
om at hovedformålet er at understøtte naturens naturlige processer i driften af skoven.

2. Besigtigelse af blandingsnåleskov og økobasen Vedstedskovhus

Afd. 132 som består af 5-6 forskellige arter nåletræer blev besigtiget idet der har været
stormfald i bevoksningen. Distriktet planlægger, at basere den nye kultur på
selvforyngelse af nål og indplantning af bøg i større huller.

Derefter gik turen til Vedstedskovhus hvor økobasen er færdig. SR har deltaget i arbejdet
og han præsenterede stedet. Brugergrupperne er blandt andet børnehaver, SFO’er,
efterskoler og plejehjem. Hver institution skal betale 1250 kr./år og efterlade stedet
opryddet. At behovet har været til stede er blevet bekræftet af at i alt ca. 23 institutioner
fra de 3 Rebild kommuner har tilmeldt sig. Booking m.v. kan ske via hjemmesiden
www.vedstedskovhus.dk




