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SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Sønderjylland 
J.nr. SNS-217-00044 
Ref. jenha 
Den 21. maj 2008 
 

 Deltager i brugerrådsmøde 
 Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland   
    
   
  

 
 
 
Referat af brugerrådsmøde d. 20. maj 2008 kl. 15.00-18.00 i Søgård 
Skov og Åruphus 
 

Deltagere 
 

 Mads Skau, Haderslev Kommune 
 Aase Østergaard, Aabenraa Kommune 

Svend Hansen Tarp, Aabenraa Kommune (afbud) 
Knud H. Jensen, Sønderborg Kommune (afbud) 

 Gert Hulvej, Sønderborg Kommune 
 Kristian Toustrup, Danmarks Idrætsforbund 

Forsvaret (ny deltager ikke udpeget) 
 Mogens E. Thomsen, Friluftsrådet 
 Leo Vindahl Olsen, DN 
 Henrik Enderlein, Fælleslandboforeningen for Nordslesvig 
 Inge Gillesberg, Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland 
 John Peter Callesen, do. 
 Martin Reimers, do. 
 Jens Noe Hansen, do. (referent) 

 

Program 
Mødet startede med besigtigelse i Søgård Skov fra kl. 15.00 til 16.30 med 
hovedvægt på arbejdet med skovudviklingstyper samt certificering og nøg-
lebiotoper. 
 
Derefter fortsatte mødet i Årup skov med følgende dagsorden i tidsrummet 
fra kl. 16.50 til 18.00: 
 
1. Opfølgning på dagens besigtigelse 
 

- Skovudviklingstyper 
- Certificering (herunder status for registrering af fredede dyre- og 

plantearter samt nøglebiotoper) 
 
2. Invasive arter 
 
3. Økonomi og arbejdsprogram 2008 
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4. Landsdækkende arrangementer; hvilken type større arrangementer ef-
terspørges? 

 
5. Offentliggørelse af referat på hjemmesiden; er der indvendinger mod 

dette? 
 
6. Eventuelt 
 

- Salamandervandhullerne ved Åbenrås tilstand (DN) 
 
Det følgende materiale var sendt til deltagerne forud for mødet: 
 

Kort med angivelse af mødested 
Skovkort og skovudviklingstypekort for Søgård Skov 
Skovudviklingstyper på Skov- og Naturstyrelsen Sønderjyllands arealer, 
første udkast til rapport 
Mission, vision og værdigrundlag for Skov- og Naturstyrelsen 

 

1. Opfølgning på dagens besigtigelse 
Inge Gillesberg bad om deltagernes kommentarer til Skov- og Naturstyrel-
sen Sønderjyllands udkast til rapport om skovudviklingstypeplanlægningen 
ved lokalenheden.  
 
Aase Østergaard forklarede, at Aabenraa Kommune gerne ville gennemlæ-
se og kommentere rapportudkastet. 
 
Mogens E. Thomsen forklarede, at Friluftsrådets skovtekniker ligeledes ville 
gennemlæse rapportudkastet. 
 
Leo Vindahl Olsen spurgte, om Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland ville 
forsøge at reducere kommunernes oprensning af offentlige vandløb gen-
nem skov. Inge Gillesberg svarede, at Skovvæsenet normalt ikke vil opren-
se grøfter og vandløb i skovene, og at de hydrologiske forhold ville ændre 
sig med tiden. 
 
Der blev spurgt om forholdet til Natura 2000-planlægningen, hvortil Inge 
Gillesberg svarede, at skovudviklingstypeplanlægningen respekterede de 
udpegede Natura 2000-områder.  
 
Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland arbejder videre med at færdiggøre 
rapporten om skovudviklingstypeplanlægningen. Rapporten sendes i høring 
hos brugerråd og diverse organisationer. 
 
John Peter Callesen fortsatte med en kort redegørelse for FSC-
certificeringen, som var gennemført på lokalenheden, herunder NepCons 
besigtigelsesbesøg d. 23. april d.å. NepCon havde i forbindelse med sit 
besøg lagt mærke til, at udkørselssporene i lokalenhedens skove ofte var 
for dybe – man forventede en anmærkning herfor – og at skovarbejderne 
generelt var meget velinformerede om lokaliseringen af nøglebiotoper mm. 
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Martin Reimers fortsatte ved at forklare om NepCons iagttagelser i forbin-
delse med arbejdet med skove med særlig høj bevaringsværdi (SHBV). 
Generelt havde NepCon fået et godt indtryk. Især var de såkaldte pas på-
kort (skovkort påtegnet arealer, hvor særlige hensyn gjorde sig gældende), 
som var udleveret til skovarbejderne, gode. Man forventede dog to an-
mærkninger: én for karpedambruget i Gråstenskovene og én for mangelfuld 
afmærkning af områder med urørt skov. 
 
Med hensyn til registreringen af fredede dyre- og plantearter forklarede Mar-
tin Reimers, at lokalenheden skulle føre en liste over sjældne og truede ar-
ter. Nogle få af disse var indtegnede på pas på-kort. Arbejdsopgaven for-
bundet med en komplet registrering af rødlistearter var meget stor. Lokal-
enheden havde igangsat et forsøg med registrering af rovfugle ved Haders-
lev. 
 
 
2. Invasive arter 
Martin Reimers redegjorde for arbejdet med at bekæmpe invasive arter. Der 
var en lang tradition for at bekæmpe bjørneklo på lokalenhedens arealer. I 
2007 havde man gennemført et forsøg med bekæmpelse af rynket rose i 
Arnkil Skov. Han tilføjede, at Skov- og Naturstyrelsen var i færd med at ud-
arbejde en strategi for invasive arter. 
 
 
3. Økonomi og arbejdsprogram 2008 
Inge Gillesberg gav en præsentation af Skov- og Naturstyrelsen med ho-
vedvægt på dens mission og vision. 
 
Jens Noe Hansen gennemgik bevilling og budget for lokalenheden i 2008 
samt årets arbejdsprogram. 
 
 
4. Landsdækkende arrangementer 
Inge Gillesberg bad om ideer til nye landsdækkende arrangementer og 
nævnte som eksempel naturnatten d. 31. maj. 
 
Aase Østergaard nævnte, at Aabenraa Kommune ville afholde en biodiver-
sitetsdag d. 22. maj, og at dette var en god kandidat til et landsdækkende 
arrangement. 
 
Mogens E. Thomsen nævnte, at samarbejdsprojekter, dvs. projekter, hvor 
mange forskellige organisationer – friluftslivets organisationer og andre – 
gik sammen om et fælles arrangement, var en god idé. 
 
Inge Gillesberg nævnte, at man overvejede at afholde et “natur-OL”, hvor 
ideen var at kombinere motion og konkurrence. 
 
Inge Gillesberg opfordrede deltagerne til at fortsætte med at tænke over og 
videregive ideer til nye arrangementer til lokalenheden. 
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5. Offentliggørelse af referat på hjemmesiden 
På brugerrådsmødet var der enighed, om at referater fra brugerrådsmøder 
kunne offentliggøres på Skov- og Naturstyrelsen Sønderjyllands hjemme-
side. 
 
Der udarbejdes et udkast til referat, som sendes ud til deltagerne i bruger-
rådsmøder. Deltagerne har dernæst 14 dage til at kommentere udkastet, før 
dette rettes i overensstemmelse med de indkomne kommentarer og offent-
liggøres. 
 
Mogens E. Thomsen understregede, at offentliggørelsen af referater var en 
god idé, bl.a. fordi at Friluftsrådet anbefalede deres medlemmer til at bruge 
hjemmesiden. 
 
 
6. Eventuelt 
Martin Reimers forklarede, at det ville være hensigtsmæssigt at kontakte 
salamandergruppen, som ikke havde givet lyd fra sig i de sidste par år, for 
at genoptage plejen af salamandervandhullerne ved Aabenraa. Han nævnte 
også, at Ivan Lund fra lokalenheden var villig til at indgå i et samarbejde 
med denne gruppe og lave en plan for oprensning af vandhuller. DN blev 
opfordret til at tage kontakt til salamandergruppen for at koordinere ønsker 
til oprensning. 
 
Aase Østergaard tilføjede, at Aabenraa Kommune gerne ville være med til 
at støtte initiativer rettet mod at sikre salamanderlevesteder – også på priva-
te arealer. 
 
Det næste brugerrådsmøde forventes afholdt sidst i september eller først i 
oktober dette år. 


