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Forord  
 
I 2008 har vi to gange haft besøg af miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Første gang var i 
august, hvor både minister, departementschef og Skov- og Naturstyrelsens direktion besøgte 
Uldum Kær, hvor vi er i gang med et af de såkaldte ”milliardprojekter” i godt samarbejde med 
Hedensted kommune. 
Anden gang var den 7.december 2008, hvor ministeren igangsatte debatten om en lands-
dækkende naturkanon ved et arrangement i Engelsholm Skov. 
I juni kunne vi indvie et stort, nyt omløbsstryg ved Ferup sø i Kolding kommune. Her var det 
miljøpolitikeren MF Jørn Dohrmann (DF), der var hovedtaler sammen med viceborgmester 
og miljøudvalgsformanden fra Kolding kommune. 
I Vejle Ådalsprojektet fik vi sammen med Vejle kommune sat gang i det udførende arbejde i 
Kongens Kær.   
Der har således været stor aktivitet i alle naturprojekterne. 
Vores træproduktion i Trekantsområdet har været præget af krisen med dårlig afsætning og 
lave priser. Derfor er hugsten langt under normalen, og indtjeningen på dette område des-
værre også. 
 
Driftsregion Syd har i sær i den første halvdel af året haft en rigtig god periode.  Men fra 
sommeren 2008 begyndte krisen at gøre sit indtog med vanskelige afsætningsforhold og 
faldende priser.  Vi har i skrivende stund desværre ikke set slutningen på denne udvikling, 
men håber, at der vil komme gang i hjulene igen i andet halvår 2009.  
 
På de indre linjer har det især været gennemførelsen af en trivselsprojekt blandt enhedens 
funktionærer og skovarbejdere, der har været i fokus. Konsulentfirmaet Learning Partners 
har været tilknyttet projektet, som har bibragt en rigtig god og dokumenteret, positiv udvik-
ling.  Arbejdet har været bakket godt og aktivt op af en styregruppe, som både have repræ-
sentation af 3 F, COII og Skov- og Naturstyrelsens personaleteam. Samlet set har projektet 
bidraget med øget arbejdsglæde og til at styrke en fælles virksomhedskultur. 
 
Dette og meget mere kan der læses om i denne 4. årsberetning fra Trekantsområdet. 
 
Gøddinggård, den 9.marts 2009 
 
 
Ole Livbjerg Klitgaard   Inken Breum Larsen 
Skovrider    forstfuldmægtig 
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DEL 1.  Lovforvaltning 

Skovloven 
Distriktet forvalter skovloven inden for skovlovskredsen, der udgøres af Hedensted, del af 
Horsens (gl. Horsens kommune), Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommuner. Kolding 
Kommune kom først med fra 1.marts 2007. 
Forvaltning af skovloven betyder, at distriktet behandler ansøgninger, der kræver afgørelser 
efter skovloven, fx tilladelse til at byggeri i fredskov, dispensationer til udstykning af sam-
menhængende fredskov, notering af fredskovspligt osv. 
Afgørelser truffet af distriktet efter skovloven kan af ansøger og visse foreninger påklages til 
Naturklagenævnet.  
Der har i 2008 været stor interesse for at bygge shelters og madpakkehuse i de offentlige 
skove, dvs. skove ejet af kommuner, menighedsråd, staten osv. Der etableres ofte bålplad-
ser og skovlegepladser i forbindelse med disse anlæg, som skal give brugerne af skovene 
øgede muligheder for ophold og aktiviteter.  
 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Kommunerne overtog pr. 1. januar 2007 forvaltningen af visse dele af naturbeskyttelseslo-
ven, bl.a. dispensationer til ændringer af beskyttede naturtyper som heder, moser, søer mm. 
Distriktet har haft et godt samarbejde med flere af de nye sagsbehandlere i kommunerne, da 
nogle af de beskyttede naturtyper også ligger i fredskov, og ansøgninger skal behandles bå-
de af kommunen og distriktet. 
Ligeledes har der været gode kontakter til Miljøcentrene Ribe, Århus og Odense. Her drejer 
det sig især om dispensationer indenfor strandbeskyttelseslinien. Også her kan der være 
fredskov involveret. 
 

Jagtloven   

Jagtprøver  
Jagttegnsprøver er afholdt på jagtprøvebanen i Frederikshåb Plantage i månederne april, 
maj, juni og september. 
 

 Jagttegnsaspiranter 2006 2007 2008
Antal i alt 317 411 433
Bestået i % 56 58 60

 
 
 

NB. Antal aspiranter er tilmeldte aspiranter. Bestået er aspiranter fra såvel 1. som 2. praktiske prøve. Såfremt 
man korrigerer tallene for ikke fremmødte aspiranter, vil beståelsesprocenten stige til ca.70 %. 
 
Hvert andet år afholdes der møde med områdets jagtprøvelærere, såfremt der er særligt re-
levant stof, der skal drøftes. Der er p.t. registreret 54 godkendte jagtprøvelærere inden for 
distriktet, men det er ikke alle, der underviser aspiranter hvert år. 

Konservatorbesøg 
I løbet af året aflægges der et besøg hos de fem konservatorer i området, og der udtages 
kopi-gennemslag af protokoller, der sendes ind til Skov- og Naturstyrelsen. I år er der yderli-
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gere afholdt et besøg vedr. fuglehold sammen med den tilsynsførende fra Skov- og Natursty-
relsen i Haraldsgade. 

Vildtplantning 
Der er i årets løb behandlet mange telefoniske henvendelser og aflagt besøg vedr. vildt-
plantning og anden biotopforbedring samt givet rådgivning omkring vildtfodring m.m. 
 

 

 

Ansøgninger om vildtplanter 2006 2007 2008 
Antal ansøgninger 41 43 36
Antal planter stk. 34.275 46.745 42.150
Antal kr. 102.500 120.000 112.969

Tilskud til etablering af vådområder 
Udover de mange henvendelser om mulighederne er der konkret færdigbehandlet 26 ansøg-
ninger. Vådområderne bliver samlet prioriteret af Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. 
 

 
Tilskud til vådområder 2006 2007 2008 
Antal ansøgninger stk. 25 26 25 
Antal tilsagn og udbetalinger stk. 13 10 16 
Udbetalt beløb pr. vådområde i kr. 9000 9000 9000 

 
 

 

Dispensationer og henvendelser vedr. jagtloven og tilhørende bekendt-
gørelser 
Vildtkonsulenten rådgiver og oplyser ved mange konkrete forespørgsler angående jagtloven 
og tilhørende bekendtgørelser.  
Distriktet er i visse tilfælde bemyndiget gennem lovgivningen til at kunne udstede dispensati-
oner, når særlige forhold af erhvervsmæssig eller af anden karakter er opfyldt. 
Der er tale om ganske mange henvendelser og mundtlige svar samt en del konkrete ansøg-
ninger vedr. regulering af råger, måger, skarver, gæs, duer, krager, ravne, fiskehejrer, grå-
ænder, kronvildt, harer, kaniner, ræve og husmårer etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vildtart Antal  
dispensationer 
2006 

Antal  
dispensationer 
2007 

Antal  
dispensationer  
2008 

Fiskehejre 2 2 2 
Råge/rågeunger 5 4 70 
Sølvmåge, Stormmåge 2 4 5 
Krage/ Ravn/Allike 3 2 6 
Grågås 1 1 1 
Skarv 0 1 1 
Ringdue 0 1 1 
 0 1 0 
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Beredskabsplan for havpattedyr 
Beredskabsplanen gælder for hvaler, sæler og andre havpattedyr. Der har kun været ganske 
få ilanddrevne sæler og marsvin, men ingen konkrete olieforureninger inden for SNS-
Trekantsområdet. 

Reservater 
Vejle Inderfjord, Horsens Nørrestrand, Endelave Vildtreservat samt Hejlsminde Nor 
Der har ikke været særlige tiltag, udover tilsyn med skiltning mv. En del skilte er skiftet ved 
Horsens Nørrestrand p.g.a. hærværk, samt almindelig ælde. Der har været kontakt til op-
synsmænd i de to reservater Horsens Nørrestrand og Endelave. Reservatet Vejle Inderfjord 
har ikke tilknyttet en særskilt opsynsmand.  
Der er afholdt møde med brugerrådet for Hejlsminde Nor Vildtreservat og nye retningslinjer 
for bådehold er under udarbejdelse i samarbejde med Kolding kommune, der har administra-
tion af bådebroer m.m.  

Birdstrike 
Distriktet har en aftale med Billund Lufthavn om at vildtkonsulent Peter Bjerremand virker 
som birdstrike-konsulent på lufthavnen. Arbejdet indebærer rådgivning og besøg på lufthav-
nen samt udarbejdelse af en årsrapport hvert år i januar til Billund Lufthavn omkring forebyg-
gelse af kollisioner mellem fly og fugle. Distriktet honoreres særskilt af lufthavnen for dette 
arbejde. 

Forvaltningsplan for oddere 
I 2008 har der været fem fund af død odder, heraf en i tilknytning til Vejle å system og øvrige 
i vandløb med tilknytning til Skjern åsystem 
 

 
Trafikdræbt Odder på hovedvejen Vejle-Billund ved Gødding Mølle 
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DEL 2. Lokalenhed Trekantsområdets forvaltning af statens 
arealer 

Naturnær skovdrift 
I sommer 2008 blev der udlagt skovudviklingstyper på Trekantsområdets arealer. Disse digi-
taliseres i Skov- og Naturstyrelsen i Haraldsgade, og indgår så i den videre planlægning på 
enhedens arealer. 
 
 

Skovudviklingstyper

• Langsigtet mål for udviklingen af de 
enkelte områder i skoven
– Bevoksningstype
– Skovbillede
– Træartssammensætning
– Foryngelse

• Fælles ramme for fremtidig skovdyrkning 
og planlægning

 
 
Indlæg af kørespor fortsætter i alle de bevoksninger, hvor der ske hugstindgreb. 
 

Certificering 
I juni 2007 blev Randbøl distrikt i lighed med resten af de 110.000 ha bevokset statsskov 
certificeret efter FSC og PEFC ordningerne. 
 
Hvad indebærer certificering 
Kravene til skovdriften kan f.eks. omhandle: 

• Fremme af naturnær skovdrift 
• Øget anvendelse af hjemmehørende træarter 
• Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi 
• Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven 
• Øget brug af naturlig foryngelse 
• Mindre brug af renafdrifter 
• Genopretning af vådområder i skoven 
• Hensyn til fortidsminder 
• Minimering af evt. miljømæssige belastninger 
• Regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler 
• Vilkår for ansatte og sikring af arbejdsmiljø 
• Inddragelse af lokalsamfundet i driften af skoven 
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FSC/PFSC Audit 
Den 22. april 2008 havde Trekantsområdet besøg af NepCon, som skulle kontrollere (audite-
re), om certificeringskravene bliver overholdt. To auditører besøgte dels arealer og maskiner 
fra Driftsregion Syd såvel som de interviewede funktionærer på kontoret. Der blev bl.a. me-
get grundigt undersøgt, hvordan vi sikrer, at det træ vil sælger med certificeringsstempel og-
så med sikkerhed kommer fra certificerede skovbevoksninger. 
 
Tilsyn med nøglebiotoper 
Enheden har opdelt arealerne i fem blokke af ca. 1500ha. pr. stk. Tilsynet er planlagt såle-
des, at der gennemgås én blok pr. år. For hver blok udarbejdes en oversigt over de naturty-
per og nøglebiotoper som overvåges. Registreringen der er grundlaget for oversigterne 
stammer hovedsageligt fra gældende driftsplane, rødlister og naturskovsstrategien.       
Hvis der identificeres flere nøglebiotoper, rødlistearter m.v. vil de blive taget med på listen 
over nøglebiotoper der føres tilsyn med. 
I 2008 er der afholdt intern uddannelse af skovarbejdere i nøglebiotoper bl.a. med gennem-
gang af de forskellige typer af nøglebiotoper med særligt fokus på de typer som findes og 
muligvis kan findes på SNS Trekantsområdet. 
Der er ved årets gennem gang af arealerne ikke fundet beskadigede nøglebiotoper og enkel-
te tvivlsspørgsmål er efterfølgende afklaret med de arealansvarlige. 
  

Frasalg og tilkøb 
 
I 2008 har Trekantsområde frasolgt én ejendom:  

• Reventlow Hedegård (1,5 ha), mellem Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede. 
 
Enheden har erhvervet  

• Matr.nr. 24c Vonsild by, Vonsild, 6,4 ha, til skovrejsning ved Hoppeshuse. Arealet lig-
ger i sammenhæng med et område, hvor vi tidligere har etableret ny skov. 

• Matr.nr. 12g Stubdrup by, Harte, 0,26 ha – et lille skræntareal i Harte Skov ned mod 
Vester Nebel Å, der sammenbinder arealer, som vi ejer i forvejen.  

• Matr. 1p, 1q, 1cg Pedersholm, Vejle Jorder, 1,3 ha i Vejle ådal ved Kongens Kær. 
 

Hugsten på Randbøl  
 

 

HUGST i m3 fastmasse 2005 2006 2007 2008 
Bøg 1.980 3.459 6.705 3901 
Eg   912   863 1.733 1493 
Ask   597   698 892 719 
Ær (=Ahorn)   534   749 818 115 
Andre løvtræarter   117   504 212 507 

I alt løvtræ 4.140  6.273 10.360 6735 
Rødgran 6.103  7.331 8.343 2942 
Sitkagran   810  1.809 2.396 2640 
Andre nåletræarter 4.965  4.290 10.716 3675 

I alt nåletræ 11.878 13.430 21.455 9257 
Skovdistriktet i alt 16.018 19.703 31.815 15.992 
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Trekantsområdets hugst i 2008 har været væsentlig lavere end planhugsten, som efter over-
førslen af ca. 2000 ha fra det nedlagte Haderslev Statsskovdistrikt (2007), er på 23.200 ku-
bikmeter (m3).  
 
Den mindre hugst i specielt bøg og nåletræ i 2008 skyldes dårlige afsætnings- og vejrforhold. 
En stor del af hugsten i bøg og nåletræ skulle have været udført i skovene ved Sdr. Stende-
rup, hvor jordbunden er ret leret og derfor vanskelig at køre på med de tunge maskiner, hvis 
ikke vejrforholdene er optimale. 
 

Juletræer og pyntegrønt   
Distriktets juletræs- og pyntegrøntareal er ikke omfattet af PEFC- og FSC-certificeringen, 
fordi certificeringen ikke tillader gødskning af skov, og det er problematisk at dyrke pynte-
grønt- og juletræarterne uden tilførsel af gødning. Arealerne dyrkes dog meget ekstensivt og 
med et minimum at gødningstilførsel i produktionsperioden, og der fokuseres ligeledes på 
kun at dyrke de arealer, der er store, homogene og med et godt potentiale. Derfor er en lang 
række af distriktets pyntegrønt- og juletræsarealer udtaget af produktion i 2007 og medtaget i 
det certificerede areal som almindelige skovbevoksninger. 
Distriktet har i sæsonen 2008 solgt 98 % af denne produktion ”på roden” og har derfor haft 
en lang række af entreprenører og opkøbere involveret i produktionen. 
  
Enhedens produktion af pyntegrønt og juletræer har i 2008 været præget af markedets man-
gel på NGR-juletræer og NGR-klippegrønt og et stabilt nobilismarked. Hvilket fremgår af ne-
denstående tabel.  
 
 

 2006 2007 2008 
Klippegrønt, nobilis 20.355 kg 78.985 kg  55.730 kg 
Klippegrønt, nord-
mannsgran 

   2.015 kg 3.915 kg 69.050 kg 

Juletræer, nord-
mannsgran * 

1.135 stk   11.312 stk 3555 stk 

Juletræer nobilis 101 stk    468 stk     350 stk 

Torvetræer 3 stk       22 stk        45 stk 

* Denne produktion af nordmannsgran juletræer skal suppleres med den økologiske produktion på Tønballe 
som fremgår af næste afsnit. 

 
Også i 2008 var der mangel på nordmannsgrantræer i markedet, og derfor blev alle enhe-
dens bevoksninger støvsuget for brugbare træer. Ligeledes blev der klippet en stor mængde 
NGR-klippegrønt som følge af gunstige afsætningsforhold. Priserne på begge produkter har 
haft stigende tendenser i 2008. Nobilis-markedet har været stabilt og enheden har klippet de 
planlagte bevoksninger med et forventet udbytte til følge. 
Enheden har ligeledes bestræbt sig på at øge andelen af salget af store juletræer til torve, 
rådhuse og virksomheder, hvilket også bar frugt i sæsonen. 
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Økologisk juletræsproduktion 
Enhedens økologiske juletræsproduktion på Tønballegård ved Snaptun nåede i 2007 et høj-
depunkt, og der er således i 2008 solgt markant færre økologiske juletræer. Grunden hertil er 
ganske enkelt, der i 2008 kun kunne høstes træer i salgbar størrelse i to kulturer. 
Markedet for juletræer har været positivt i 2008 med stigninger på salgsprisen til følge. Det er 
selvfølgelig ærgerligt, at vores produktion er ved at ebbe ud og afsætningen dermed er fal-
dende. 
 
  
Salget fordelt efter år 

   År  2005 2006 2007 2008
Antal økologiske juletræer 5739 12350 15113 3000
 
De store udsving i salgstallet skyldes, at der i de foregående år har været et efterslæb af ikke 
solgte 3.sorterings træer som vi var heldige, at kunne sælge i det opadgående marked. 
Hele årets produktion blev solgt som økologiske træer. Foruden de 3000 træer solgt til eks-
port, kommer ca. 150. træer solgt lokalt i forbindelse med julemarkeder på Tønballegård og 
Brødsgaard.   
Det årlige økologikontrolbesøg fra Plantedirektoratet gik planmæssigt og produktionen er 
fortsat godkendt som økologisk.  
 

Frøproduktion   
Enheden har en lang række bevoksninger, som er kårede til frøproduktion. Frøet høstet på 
de træer indgår i den danske frøforsyning til planteskolerne. Der er desuden nye bevoksnin-
ger på skovrejsningsarealer og andre udvalgte steder i området, som er tænkt som fremtidi-
ge frøavlsbevoksninger. De gamle, veletablerede frøavlsbevoksninger findes fortrinsvis i 
Stenderupområdet og i skovene mellem Horsens og Vejle Fjord. Det er især eg og bøg, som 
leverer de store mængder frø og dermed også bidrager til distriktets indtjening. 
I 2008 var der en vældig god frøsætning i de kårede egebevoksninger i Stenderup Skovene 
og derfor indsamlede Enheden ved hjælp af ca. 100 private indsamlere ca. 10.000 kg agern. 
Der var potentiale til langt mere men Planteavlsstationen kunne ikke afsætte mere agern til 
planteskolerne der var ret tilbageholdende grundende den spirende finanskrise.  
 

Økonomisk resultat for driften af Skov- og Naturstyrelsen, Tre-
kantsområdet  
 
I nedenstående tabel vises det økonomiske resultat for driften af enheden i 2008 og en sam-
menligning af netto med årene 2007, 2006 og 2005. 
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tal i 1000 kr. 2008 2008 2008  2007 2006 2005
 indtægter udgifter netto netto Netto netto
Træ og flis 9.012 3.039 5.973  4.130 3.593 1.715
Pyntegrønt 309 258 51  123 -5 -57
Juletræer 719 384 335  834 289 121
Jagt 1.023 153 870  804 469 388
Landbrug, fiskeri, grunde 180 49 131  307 112 109
Anden erhvervsm. drift 473 345 128  176 46 71
Skovkulturer 0 207 -207  -566 -314 -115
bevoksningspleje 0 44 -44  -156 -25 -39
vedligeholdelse af vej, 
vand 0 975 -975  -1.013 -353 -341
kørsel, efteruddannelse 
mm. 0 969 -969  -653 -674 -652
Kontorhold 0 930 -930  -995 -765 -956
Ejendomsskat mm. 0 1.264 -1.264  -1.004 0 0
forrentning og afskrivning 0 1.756 -1.756  -1.596 0 0
Naturskoledrift 1.754 2.113 -359  -73 128 99
Naturpleje 246 1.105 -859  121 -58 -20
publikumsfaciliteter 113 2.338 -2.225  -2.208 -1.344 -1.082
I alt  13.829 15.929 -2.100  -1.769 1.099 -759
 
Bemærkninger til tabellen:  

• I 2007 blev enhedens areal udvider fra 4.600 ha til 6.600 hektar ved tilførsel af stats-
skovene i Kolding Kommune. Det forklarer de store udsving mellem 2006 og 2007. 

• Hovedparten af distriktets arealer er udlejet til jagt, bortset fra de gamle statsskove, 
hvor jagten er forbeholdt kongehuset. 

• Hugst og udkørsel af træ belaster skovens veje. Sådan har det altid været. Men det 
meget våde vejr i skovningssæsonen bevirkede, at udgifterne til vejvedligeholdelse 
blev ekstra store i 2008. 

• Distriktet betalte også ejendomsskat i årene 2005 og 2006, men det blev først fra 
2007 posteret direkte i distriktets regnskab.  

• I 2005 blev det besluttet, at statslige virksomheder også skulle indregne forrentning 
og afskrivning af bygninger og materiel for bl.a. at lette sammenligninger med private 
virksomheder. Afskrivning og forrentning posteres særskilt fra i 2007. 

• Distriktets to naturskoler får deres indtægter dels fra skolernes brug af naturskolen 
(flerårige aftaler med kommunerne), dels fra andre kursister. 

• Naturarealer på distriktet plejes i vidt omfang ved at bortforpagte arealerne til afgræs-
ning. Andre arealer må plejes af distriktets personale ved rydning af trævækst, af-
brænding og afslåning. Der har været en særlig stor indsats med rydning omkring 
Syvårssøerne i Frederikshåb plantage. 

• Også i 2008 blev der ligesom i 2007 investeret kraftigt i publikumsfaciliteter, så som 
vej- og informationsskilte, hundeskove, bord, bænke og madpakkehuse. 

• Regnskabstallene indeholder løn til skovarbejdere, men ikke funktionærlønninger. 
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Jagtforvaltning   
Randbøl Statsskovdistrikt udlejer følgende arealer til jagt: 

• Tykhøj Krat 
• Gyttegård Plantage 
• Haltrup Hede 
• Bankehave Skov 
• Stagsrode Skov 
• Sebberup Skov (2 lejemål) 
• Tapsøre Skov 
• Harte Skov 
• Hoppeshuse Skov 
• Fovslet Skov 
• Trommersgård Skov 

 
Uddannelsesjagter: Der afholdes almindeligvis to jagter for nyuddannede jægere med ca. 
30 deltagere på hver jagt. Der inviteres udelukkende jægere, der har bestået jagtprøven i 
samme år. En jagt holdes i distriktets østlige del, og en jagt i den vestlige del. I år har Bjerge 
Skov og Frederikshåb Plantage været benyttet. 
 
Repræsentationsjagter: Distriktet har afholdt syv repræsentationsjagter med i alt ca. 150 
deltagere. Til jagterne har ét medlem fra ca. halvdelen af de i alt 65 lokale jagtforeninger der 
findes i vildtforvaltningsområdet været inviteret. Den anden halvdel af lokalforeningerne vil så 
modtage invitationer til repræsentationsjagter i 2009. Ligeledes har fem schweisshundefører 
deltaget i jagterne og været behjælpelig med eftersøgning af alt løbende vildt der er afgivet 
skud til. 
Der har været afholdt 1 kongejagt med HKH Prins Joachim som vært. 
 
Jagtudbytte på arealer, der ikke er udlejet:  
ÅR Råvildt Ræv Hare  Fasan Sneppe Kronvildt Andet I alt 
2005/06 71 6 12 19 17 1 1 127 
2006/07 63 7 11 14 28 3 11 137 
2007/08* 79 15 13 31 19 5 3 165 
2008/09*         
* Sdr. Stenderup skovene inkl. Tallene for 2008/09 kommer snarest. 
 

Publikumsfaciliteter  
Det er glædeligt, at der er stor efterspørgsel efter publikumsfaciliteter, såvel gamle som nye. 
Foruden den almindelige vedligeholdelse af skilte, bomme m.v. er der i 2008 opsat mange 
nye borde/bænke-sæt og enkeltstående bænke rundt på arealerne. Desværre er der samti-
dig forsvundet (stjålet) flere af de nye borde/bænke-sæt i løbet af året.  
I det tidlige forår blev afsat en uge, hvor alle skovarbejdere i fællesskab gav publikumsfacili-
teterne et løft forud for sæsonen. Samtidig blev taget et væsentligt skridt i forhold til at få re-
gistreret alle friluftsfaciliteterne digitalt – til brug for overblik og planlægning af driften. 
I årets løb er der blevet arbejdet med kajakprojektet langs den jyske østkyst og omkring Fyn, 
hvor der skal etableres tilgængelige overnatningsfaciliteter med passende interval. Første 
fase af projektet har primært handlet om registrering og justering af eksisterende pladser. 
Tilsvarende er der udarbejdet projektoplæg til etableringen af nyt rekreativt støttepunkt ved 
Kirstinelyst. 
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Gennem efteråret er der blevet arbejdet med klargøring af areal og inventar til ny skovlege-
plads i Gødding Skov, der skal erstatte den tidligere i Gødding Lilleskov. Legepladsen for-
ventes indviet til Skovens Dag 3. maj 2009. 
Hundeskoven i Boller Overskov er blevet gjort færdig med hegn, skiltning og ny P-plads. Ved 
Ferup Sø er i forlængelse af naturgenopretningsprojektet etableret nye stianlæg og broer. 
Arbejdet med at færdiggøre de rekreative faciliteter fortsætter her i 2009. 
 

  
I Fårup Skov er etableret ny gangbro gennem askesumpen ud til udsigtsplatformen i kanten af søen  
 
Ved Boller Mølle giver en ny bro atter adgang over Klokkebæk. 
Sidst på året blev skovlen sat i jorden i Refstrup Skov i forbindelse med det første Grønne 
Partnerskabsprojekt, der blev ansøgt indenfor Trekantsområdet. Her står en række lokale 
foreninger bag opførelsen af et bålhus med tilhørende shelters i løbet af foråret 2009.  
I Tykhøj Krat er de tidligere ridestier atter blevet fundet frem og afmærket. 
 
Arbejdet med udskiftning af gamle vejskilte i metal i skovene og opsætning af nye vejskilte i 
Skov- og Naturstyrelsens fællesdesign er fortsat i 2008 med nye skilte i Frederikshåb Plan-
tage. Naturskoven i Bjerge Skov har fået ny information i form af nye infotavler. 
 
I foråret 2008 kom en ny udgave af vandretursfolderen for Engelsholm Skov. Den er blevet 
revideret og udvidet til også at omfatte Gødding Skov. To nye foldere er udarbejdet i samar-
bejde med kommunerne: Rands Fjord sammen med Vejle og Fredericia samt Daugårdstrand 
i samarbejde med Vejle og Hedensted kommuner.  
 

Bygningsvedligeholdelse og administration  
Bygningsvedligeholdelsen er delvist regionaliseret, og det er nu SNS Kronjylland der har ho-
vedansvaret for Skov- og Naturstyrelsens boliger i Jylland. Men der er stadig mange opgaver 
som løses lokalt. I 2008 er skovløberboligen Ustruphus istandsat med bl.a. nyt køkken til den 
nyansatte skovløber. Udlejningsboligen Skablundhus har fået nyt tag og forbedringer som 
følge deraf.  
 

Naturpleje  
I 2008 er der i Frederikshåb Plantage foretaget naturpleje på i alt ca. 56 ha.  Der er foretaget 
rydning af uønsket træopvækst i ”indlandsklitterne”, som ligger ved Store og Lille Rygbjerg. 
Videre er der fjernet nabobevoksninger af ringe bonitet (vækst), så heden har fået en større 
udstrækning til gavn for bl.a. natravnen og friluftslivet. 
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Plejeindsatsen på Randbøl Hede omfatter dels afbrænding og dels kreaturgræsning.  
Kreaturgræsning på heden foretages af to forpagter med henholdsvis Hereford og Skotsk 
højlandskvæg. Der bliver afgræsset på ca. 350 ha. 
I 2008 var det ikke muligt at foretage afbrænding, grundet vejrliget. Af andre plejetiltag blev 
der etableret ca. 3 ha med såkaldt barjord på tre forskellige lokaliteter. Bar jord skal primært 
sikre en større diversitet i insektlivet på heden. Arbejdet blev foretaget i august/september, 
og udført ved henholdsvis pløjning og fræsning.  
Rotation i afgræsningen er fortsat med frahegning af 15 ha, der nu fritages for græsning i ca. 
5 år, hvorefter det igen indgår i græsning.  
Et areal på 14 ha, der blev fræset i 2004 blev udsat for intensiv græsning i en periode på 14 
dage. Resultatet viser indtil videre en god lyngfremspiring. 
Efter planen skulle et større areal på 15 ha lyng afslås til tækkemateriale. Desværre blev 
arealet i sensommeren kraftigt angrebet af lyngens bladbille, og var derfor ikke anvendelig. 
Reetablerer arealet sig ikke i den kommende tid, vil det blive afbrændt. 
Et mindre areal på 4 ha er afslået med en lynghøster (se foto). Arealet var under kraftig til-
groning med gyvel. Det opsamlede materiale er kørt væk fra området og udspredt på brand-
linier i Frederikshåb Plantage. Samtidigt blev der på entreprenørbasis udført den samme 
opgave på 7 ha privat areal med kraftig gyvelvækst. 
Efterfølgende har det vist, at gyvlen etablerer sig igen, men arealet er nu i en tilstand, hvor 
det dels kan afgræsses eller afbrændes. 
 

  
 
Lynghøster med monteret grenknuser 
 
Et areal langs Bøgvadvej, hvor der tidligere var plantage, er efter rydning blevet knust og 
indhegnet. Arealet vil i en periode blive afgræsset, hvorefter der forhåbentlig vil etablerer sig 
lyng. 
Langs Frederikshåbvej er et nyt kreaturhegn blevet opsat, og rabatten mellem vej og heden 
øget. Dette vil fremover indgå som en strækning af en ny ridesti på Randbøl Hede. 
Ved de gamle Böchers Forsøg, der er de først kendt plejeforsøg på en dansk hede, er felter-
ne lokaliseret og markeret med nye egepæle. 
I samarbejde med Miljøcenter Ribe er der udarbejdet Natura 2000 planer, hvor Randbøl He-
de indgår. Planer afventer i øjeblikket udtalelser fra kommunerne.  
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Skærsø 
Sammen med kommunerne Kolding, Vejen og Vejle er der nedsat en arbejdsgruppe, der 
arbejder med at sikre miljøtilstanden i Skærsø (syd for Egtved), som tidligere har været 
blandt Danmarks reneste søer. Der er udført forskellige konsulentopgaver, der skal forklare 
søens udvikling og der er udarbejdet forslag til metoder der forhåbentlig kan genoprette sø-
ens tilstand som en klarvandet sø (lobelie sø). 
Der arbejdes på tværs for at skabe økonomi til de nødvendige indgreb, herunder opkøb af 
arealer. 
Det er aftalt, at Trekantsområdet fremover står for den samlede pleje af stisystemet rundt om 
søen.  
 

Fortidsmindepleje  
Skovene rummer generelt mange fortidsminder, fordi gravhøje, hulveje, diger m.v. her i år-
hundreder har ligget godt beskyttet og har undgået at blive fjernet i forbindelse med intensiv 
opdyrkning. Skovbrugets tiltagende mekanisering har imidlertid betydet, at det er blevet nød-
vendigt at sætte fokus på at sikre skovenes fortidsminder for fremtiden. Der sker derfor en 
løbende pleje af fortidsminderne på enheden, der dels skal sikre fortidsminderne for efterti-
den og dels skal gøre udvalgte fortidsminder mere seværdige og tilgængelige for publikum. 
I 2008 er der gjort en særlig indsats på Firehøje, Kæltringehøj, St. Rygbjerg runestenen samt 
voldstederne Husvold, Skansen og Fovslet voldsted. 
En del af fortidsmindeplejen er udført i sammenhæng med den løbende hugst og endelig har 
sankere bidraget til fældningen af uønskede træer på fortidsminderne efter anvisninger fra 
skovarbejderne. 
 

 
Firehøje, ved Hærvejen syd for Gødding Skov 

Naturskolerne   
Efter ret vanskelige forhandlinger blev der i 2007 indgået en helt ny naturskoleaftale med 
Billund, Hedensted og Vejle Kommuner til afløsning af tidligere aftale med nogle af de kom-
muner, der indgår i de nye storkommuner. 
Det har været vanskeligt, fordi kommunerne har haft svært ved at kende deres nye økonomi 
tilstrækkeligt, såvel som ændringen indeholder en harmonisering i serviceniveau.  En ekstra 
faktor har været et ønske fra Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, om at indgå i aftalen med 
Naturcenter Koutrupgård. Det har af flere grunde været rimeligt at inddrage Koutrupgård, 
men det betyder også, at der er et lidt kompliceret samspil af interessenter. 
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I 2008 har den nye naturskoleaftale med tre kommuner (Hedensted, Billund og Vejle) og tre 
naturskoler (Tønballe, Søballegård og Koutrupgård) været fungerende, og de skoler, der nu 
har fået adgang til de tre naturskoler er begyndt at få erfaring med tilbuddet. Det synes at 
betyde flere besøg på naturskolerne. 
Kredsen af kommuner kan udvides, og især vil vi finde det ønskeligt, om der kunne indgås 
en supplerende aftale med Horsens Kommune. Der er taget kontakt til kommunen, men der 
er indtil nu ikke indgået nogen aftaler. 
Der henvises i øvrigt til den generelle og mere fyldige redegørelse i årsberetningen for 2007 
samt til de to naturskolers beretning nedenfor. 
 

Naturskolen Søballegaard 
1. januar 2008 trådte den nye aftale mellem kommunerne og SNS Trekantsområdet i kraft. 
Det har specielt været spændende og se, hvordan nye bruger ville tage imod tilbuddet, og 
ikke mindst, hvilken betydning fjernelsen af transporttilskud til naturskolen ville medføre. 
Indtil videre er bekymringerne gjort til skamme, da vi har haft et rigtigt godt besøgsår med et 
samlet besøgstal på 7.952 besøgende.  
 
 
Besøgene fordeler sig således: 
 
Arrangementer 
2008 Antal Voksne Børn  I alt 
           
Åbne Arrangemen-
ter 6 800 40   
Skoleklasser 219 445 4828   
Foreninger 22 565 155   
Familiegrupper 13 325 410   
Kurser voksne 4 120     
           
I alt:   264 2255 5433  7952 
 
Der har gennem året været en meget fin fordeling af besøgene på vores forskellige besøgs-
steder – Kighøj – Engelsholm og Gyttegård. I Gyttegård Plantage vil der blive opsat en skur-
vogn med toilet, der kan anvendes som en midlertidig satellit, indtil det bliver muligt at bygge 
et madpakkehus eller indgå samarbejde med Grene Sande Lejren. 
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GetMoving på Naturskolen 
 
På Søballegård er der i slutningen af året, blevet opført et længe ventet redskabshus med 
carport. Det er nu muligt at få diverse redskaber og småmaskiner under tag og aflåst. 
 

Tønballe Naturcenter 
Naturcenteret har i 2008 haft et samlet besøgstal på 9.900 gæster, hvilket svarer til de sene-
re års gennemsnit. Det skal tilføjes at tallet nu opgøres efter faktureringsbilag og de indbe-
retninger vi modtager fra skoleklasser der besøger naturskoleafdelingen. Det betyder at der 
mangler registrering på gæster som af en eller anden grund ikke er tilknyttet en af disse to 
kategorier. 
 
 
 
Besøgene fordeler sig på følgende måde: 
 
            
Besøgsopgørelse Tønballe Naturcenter 2008   
           
ARRANGEMENTER ANTAL VOKSNE BØRN   
           
Åbne arrangemen-
ter 4 450 150   
Skoleklasser 134 180 3930   
Foreninger 15 300 150   
Familiegrupper 48 700 740   
Kurser voksne 100 3000 0   
I alt:   301 4630 4970   
Tal er inkl. besøg på naturskoleafd. i Bjerge Skov.   
Tal er opgjort via faktureringsbilag, hvad angår gæster udover naturskoleaftalen.
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Efter et år (2007) med fald i antal gæster, pga. strukturreformen, har besøgstallet stabiliseret 
sig i 2008. Der har været pæn fremgang i antal besøg fra skoler i Vejle Kommune i efteråret 
2008. Mod normalt 25-30 besøg fra tidligere Børkop Kommune, spredes besøgene nu over 
flere af skolerne fra Vejle Kommune. Det vurderes, at der også vil være fremgang i 2009, idet 
skolernes arbejder på at indføre ny struktur efter kommunesammenlægningen. 
 
I august 2008 kom den dag, hvor gæst nr. 100.000 på Tønballe Naturcenter var på besøg. 
Det fejrede vi med stor lagkage, pølser mm. til alle dagens gæster. TV Syd ankom også til 
begivenheden. Og der opstod det fantastiske held, at en pige fra Søndre skole i Grindsted 
samme dag fandt en 20,2 mio. år gammel hajtand ved stranden, som således blev foreviget i 
tv samme aften.  
I august havde centeret igen besøg af skoleskibet Fulton i forbindelse med et humanitært 
projekt, gennemført af LIONS Danmark. I forbindelse med besøget af Fulton boede der 20 
unge mennesker med sociale eller kriminelle problemer på naturcenteret, hvor de arbejdede 
med teambuilding og andre udfordringer. 
 
Det årlige juleværksted på naturcenteret satte besøgsrekord med ca. 400 gæster og ca. 70 
solgte juletræer, samt snesevis af producerede juledekorationer, alene af naturmaterialer – 
også lysene af bivoks, som børnene selv rullede i hånden. 
 

5,2 cm. hajtand fra fortidshajen: Megalodum charcharodon. 
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Naturskoleafdeling i Bjerge skov 
Den nye naturskoleafdeling – Bjerge Naturskole, har haft fremgang i 2008, efterhånden som 
det gode rygte spredes. 
På grund af det manglende undervisningsmateriale i Bjerge Naturskole, har naturskolen i 
2008 hovedsagelig været udgangspunkt for udflugter for skoleklasser og foreninger i fritiden. 
Men det er også et ædelt formål, når faciliteterne kan trække flere mennesker ud i naturen. 
Der er håb for ekspansion i 2009, idet en nyansættelse af en skovløber i Bjerge Skov giver 
mulighed for flere besøg på naturskolen, og mulighed for at søge den hvilende bevilling på 
kr. 170.000 fra Friluftsrådet genoptaget. 
 

Naturstuen Stenderup Strand   
I Stenderup Midtskov har distriktet en lille ubemandet naturstue/økobase, hvor der er plads til 
ca. 40 personer. Naturstuen kan lejes af institutioner, organisationer og private, og den bliver 
flittigt benyttet i sommerhalvåret. Til besøget i naturstuen kan man leje en af områdets natur-
vejledere, og i sæsonen 2008 er der både lavet teambuilding, grævlingeture, træklatring, 
mountainbiketure, og andre arrangementer i forbindelse med udlejningen. 
 
År 2007 2008 
Besøgstal 3711 4519 
besøgsdage 81 97 
 
I 2008 havde naturstuen 4519 gæster fordelt på 97 dage, hvoraf nogle af gæsterne benytte-
de lejligheden til at overnatte i bålhuset/shelteret, der ligger i tilknytning til naturstuen.   
Dette er en fremgang på knapt 20 % hvilket må konstateres at være meget tilfredsstillende 
og en følge af øget kendskab lokalt samt en øget markedsføring. 
 

Naturvejledning på distriktet ud over naturskolerne  
Der har i 2008 været afholdt 18 offentlige ture med forskellige naturvejledere fra distriktet 
med deltagelse af i alt 1793 personer. Markedsføringen af de offentlige ture sker i et samar-
bejde med SNS Søhøjlandet og SNS Midtjylland samt kommunerne Horsens, Hedensted, 
Vejle, Fredericia og Kolding i form af web-siden www.naturoplevelser.com med den tilhøren-
de folder: Naturoplevelser. Foruden offentlige ture har der i 2008 været afholdt to ture i sam-
arbejde med Jyske Vestkysten. 

 
På tur i klitterne i Frederikshåb Plantage 
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Skovens Dag 2008 blev afholdt i forrygende forårsvejr i Stenderup Midtskov syd for Kolding. 
Omdrejningspunktet var arealerne ved Naturstuen og en opgavesti på ca. 3 km i nærområ-
det. Her blev gæsterne inddraget i kulturmiljø, skovens historie, naturskoleaktiviteter med 
fokus på fjord og bælt, grillet råvildt, flora og fauna etc. Ca. 350 glade gæster besøgte sko-
ven denne dag. 
 

 
Skovens Dag 2008 
 
Yderligere blev der afviklet to andre landsdækkende events: Naturnatten og Grå Picnic, som 
begge har givet gode oplevelser og stor medieomtale. 
 
Uge 41 var afsat til Getmoving aktiviteter og her deltog 125 skoleelever i aktiviteter som Tar-
zan stier, træklatring, mountainbikekørsel etc. Aktiviteterne var fordelt på både Kolding og 
Vejle Kommune. 
 
21. september summede Gyttegård Plantage af aktivitet, da ca. 250 personer i alle aldre del-
tog i ”Store Legedag”. Det var et nyt initiativ arrangeret og afviklet i et bredt samarbejde mel-
lem Gyttegård Golfklub, Billund Kommune, DGI Sydvest, lokale foreninger og SNSTrekant-
sområdet.   
 
Tre steder blev der afviklet særlige julearrangementer: Brødsgård, Tønballe og Gødding 
Skov. Alle steder med rigtig god opbakning. Den 7. december 2008 afvikledes landets første 
Naturkanonarrangement i Engelsholm Skov med deltagelse af miljøminister Troels Lund 
Poulsen og 80 interesserede borgere. 
 
Et par af distriktets ansatte er fagkonsulenter i Skov- og Naturstyrelsens succesrige internet-
brevkasse ”Spørg om natur”, og svarer på borgernes mange spørgsmål om alt det de ople-
ver udendørs.  
Ligeledes har to af enhedens vejledere ugentlig opkobling på P4-Trekantens Naturudsendel-
se hvor der underholdes med hvad der sker i Naturen netop nu. 
Enhedens naturvejledere og øvrige personale har en del gange i årets løb været synlige i 
både radio og aviser, med indslag om naturen og naturoplevelser, både som følge af direkte 
henvendelser fra medierne og henvendelser fra medarbejderne til medierne når der har væ-
ret gode historier. 
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Skovenes benyttelse til friluftsliv og øvelser 
Distriktets arealer har igen i 2008 givet mange oplevelser til aktive folk, der bruger naturen til 
at dyrke friluftsinteresser. I alt omkring 15.000 mennesker har søgt og fået lov til at bruge 
statens arealer i vores område til orienteringsløb, motionsløb, overnatninger, hundesport, 
rideture, almindelige skovture og andet. Især er orienteringsløberne flittige brugere af skove-
ne og tegner sig for næsten 6.500 af de organiserede besøg, efterfulgt af motionsløb og mar-
cher med ca. 2.000 brugere og omkring 800 organiserede skovtursgæster. Den organiserede 
brug af skovene har været rimeligt fordelt over hele året, dog med størst aktivitet i oktober og 
november. 
 
Udover de organiserede brugere, der søger om tilladelse til deres aktiviteter, er der jo også 
mange mennesker, der dagligt eller flere gange om ugen bruger skovene til at løbe eller gå 
en tur som afslapning eller for motionens skyld.  
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Distriktets samarbejdsfora 

Brugerråd  
I 2008 er der afholdt tre møder i brugerrådet, hvoraf det ene primært beskæftigede sig med 
styrelsens dyrkning og produktion af træ. 
I 2008 indtrådte DOF (Dansk Ornitologisk Forening) i brugerrådet, som herefter er sammen-
sat således: 
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Danmarks Naturfredningsforening Per Delphin 
Danske Træindustrier Niels Finnerup 
Friluftsrådet Jørn F. Andersen 
Danmarks Idrætsforbund Poul Erik Buch 
Vejle Fredericia Landboforening Jens Jacob Rossel 
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjyl-
land Morten Nielsen 
Kolding Kommune Merete Dissing Pedersen 
Fredericia Kommune Lisbeth Christensen 
Vejle Kommune Tom Skovgaard 
Billund Kommune Inger Donslund 
Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland 
Horsens Kommune Keld Rasmussen 
Borger – Koldingområdet Esben Christoffersen 
Borger - Billund/Egtvedområdet Jens Bilgrav-Nielsen 
Borger – Bjerrehalvøen Sanne Østergaard Nielsen 
SNS, Trekantsområdet Ole Livbjerg Klitgaard 
SNS, Trekantsområdet Gert Hougaard Rasmussen 

 
Der forventes afholdt to ordinære møder i brugerrådet i 2009.  Referat fra brugerrådet kan 
findes på enhedens hjemmeside.  www.skovognatur.dk/lokalt/trekantsomraadet  
   

Jægerforum   
Jægerforum, et kontaktforum i tilknytning til alle landets enheder under Skov- og Naturstyrel-
sen, består af fem medlemmer valgt blandt jagtforeningerne. Formanden er statsskovrideren 
og enhedens vildtkonsulent er sekretær. 
I 2008 blev der i august afholdt møde på kontoret Gøddinggård. Referat kan ses på hjemme-
siden jf. ovenfor. 
 

Randbøl Hede gruppen  
I Randbøl Hede gruppen har der været afholdt et møde i september med besigtigelse på 
heden og efterfølgende diskussion. 
 
Medlemmerne i Randbøl Hede gruppen: 
Vagn Kastbjerg, Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlige del 
Alex Sand Frich, Vejle Kommune, Skov og Natur 
Anne Vibe Jensen, Miljøcenter Ribe 
Lene Kofoed Christensen, Billund Kommune, Byg og Plan 
Steffen Jørgensen, fhv. skovrider 
Hans Jørgen Degn, Degn Consult 
Ole L. Klitgaard, Skov- og Naturstyrelsen Trekantsområdet 
Søren Andersen, Skov- og Naturstyrelsen Trekantsområdet 
 
I 2008 har distriktet fået udarbejdet et udkast til en fremtidig plejeplan for Randbøl Hede. Ar-
bejdet med planen er udført af cand. scient. Hans Jørgen Degn – Degn Consult og fhv. skov-
rider Steffen Jørgensen. 
Planen tager del udgangspunkt i Vand- og Miljøplanen og ikke mindst, hvad der bør gøres 
for at genoprette tidligere tiders tilstand og en koordineret indsats af plejetiltag. 
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Gennem årene har Skov- og Naturstyrelsen Trekantsområdet fået udarbejdet en serie af 
rapporter udført af Hans Jørgen Degn. Alle disse rapporter er nu gjort tilgængelig på Distrik-
tets hjemmeside, under Randbøl Hede. 
 

Naturforvaltningsprojekter 

Nyt liv i Uldum Kær 
Uldum Kær er en fællesbetegnelse for det godt 1.200 ha store kærområde som ligger langs 
Gudenåen mellem Tørring og Uldum. Området er kultiveret og har nogle steder været an-
vendt til tørvegravning. I dag anvendes det meste af kæret til afgræsning og høslet. Dele af 
kæret er dog tilgroet med pilekrat. 
 
Distriktet har nedsat en styregruppe hvor Hedensted Kommune og Kærudvalget er repræ-
senteret. Der har været afholdt 7 møder i styregruppen. Der er desuden etableret en følge-
gruppe med 21 repræsentanter for lodsejere og interesseorganisationer. Der er afholdt 4 
møder i følgegruppen. Distriktet har indgået en rådgivningskontrakt med Hedensted Kom-
mune, hvor kommunen som rådgiver for Skov- og Naturstyrelsen som bygherre varetager 
kontakten til lodsejere, projektering, tilsyn og opfølgning. Vi har foretaget orientering og an-
noncering i henhold til Århus konventionen. Projektet er VVM behandlet og myndighedsbe-
handlet. Vi har 5 gange udsendt pressemeddelelser om projektet. 
 
Projektet er opdelt i fire delprojekter: 

• Vandløbsrestaurering af Ølholm Bæk og en 2 km strækning af Gudenåen.  
• Rydning og afgræsning af et areal ved fugletårnet på Kærvej  
• Etablering af et overordnet stinet med broer over Gudenåen, fugletårne og p-pladser.  
• Foreløbige undersøgelser om behovet og muligheden for at etablere et formidlings-

center.  
 
Hedensted Kommune har for egen regning fået udarbejdet et forprojekt vedr. vandløbs-
restaureringen af Ølholm Bæk.  
 
Den overordnede tidsplan for projektet indebærer, at 2008 primært er blevet anvendt til for-
handlinger med lodsejerne og projektering og 2009 vil blive anvendt til gennemførelse af an-
læggene. Den største risiko for projektets gennemførelse er, at det ikke vil lykkes at indgå 
frivillige aftaler med alle implicerede lodsejere. 
 

Kolding Ådal projektet 
Projektet omfatter  

• Kolding Å, nedre del og Vester Nebel Å.   
• Åkær Å 
• Første etape af et borgerinformationsprojekt med stier og naturformidling med ud-

gangspunkt fra Harteværkets bygningskompleks.  
 

Det drejer sig om projekter i og ved de pågældende åstrækninger, der vil medføre genslyng-
ninger, renere vand, tilbageholdelse af næringsstoffer ved omlægning af vandløbsnære eng- 
og skræntarealer, iværksættelse af græsning som landskabspleje – alt sammen for at det 
tilløb, der via Kolding Fjord sker til Natura 2000 området Lillebælt, bliver så rent som muligt. 

 24



Samtidig skal borgerne have en bedre adgang til disse naturarealer og bedre informationer 
om baggrunden for projektet og resultatet af indsatsen (formidlingsdelen). 
Forprojekterne er gennemført og en række borgerkontakter og borgermøder har fundet sted i 
2007 og 2008. Anlægsarbejder fortsætter i 2009.  
Projektet ledes af en styregruppe med chefen for SNS Trekantsområdet som formand. 
 

Ferup sø projektet   
Projektet drejer sig om bygning af et mere end 1 km langt omløbsstryg vest om de to kunstigt 
skabte vandopbevaringssøer Ferup sø syd og Ferup sø nord ved den tidligere Troldhede 
jernbanedæmning – nu natursti. Omløbsstryget vil medføre, at hele Vester Nebel ås vandfø-
ring tilbageføres til sit oprindelige forløb med tilløb i Kolding Å ved Ejstrup. Derved genska-
bes de gode gyde- og opgangsmuligheder som ørreder og laks tidligere har haft.  
Anlægsarbejdet for omløbsstryget fandt sted henover vinteren 07/08. Store nedbørsmæng-
der sinkede arbejdet nogle uger i begyndelsen af året. Men den vedholdende forårstørke i 
2008 gjorde, at arbejdet kunne færdiggøres til indvielse som længe planlagt den 20. juni 
2008. En række byrådsmedlemmer fra Kolding kommune og naboer samt 3-400 mennesker 
gjorde indvielsen til en festdag i flot, blæsende solskinsvejr. Efter fraværet af vandet fra Ve-
ster Nebel ås nedre del i 88 år, er vandet nu kommet tilbage i sin fulde mængde. 
Der er allerede synlige tegn på, at havørreden fra Kolding Fjord kommer op og gyder i åens 
øvre dele i mængder, som ikke er set i mange år. 
Meget store regnmængder medio november 2008 medførte oversvømmelser af åen forbi 
Hvilested Dambrug. Heldigvis medførte hændelsen ikke driftsmæssige ødelæggelser for 
dambrugsejeren – men det var tæt på. Som følge af hændelsen besluttede Kolding kommu-
ne som vandløbsmyndighed og SNS som projektejer – straks at iværksætte afværgeforan-
staltninger (dæmningsforhøjelse og højvandspumpeværk mm.). 
Det er besluttet i 2009 at foretage en plombering af det tidligere overfaldsværk (i et lille byg-
ningsværk i søen), da det aldrig mere vil komme i brug. Huset - der er en del af det kulturhi-
storiske anlæg vedr. kraftværket – overvejes fremover indrettet med en miniudstilling om 
Harteværket som det var og som det bliver med den reducerede drift. 
 

 
Vandet vinkes frem. Indvielse af omløbsstryget ved Ferup Sø den 20. juni 2008. 
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Vejle Ådals projektet  
I 2008 er der nu igen kommet god fremdrift i delprojekterne, så der har fx være arbejdet in-
tensivt med naturgenopretning omkring Slelde dambrug. Her skal der arbejdes videre med 
stier og formentlig et udsigtstårn. 
Den anden væsentlige aktivitet har været igangsætning af naturgenopretningsprojektet i 
Kongens Kær, der ligger lige vest for Vejle by. I den forbindelse har Skov- og Naturstyrelsen 
købt nogle engparceller, som indgår i projektet, såvel som Fødevareministeriet har finansie-
ret opkøb af den store del af naturgenopretningsområdet. Dette areal skal efterfølgende sæl-
ges videre til SNS. 
Der er også udført forundersøgelser til et gensnoningsprojekt af Vejle å mellem Vingsted og 
Ravning. 
Det oprindelige Vejle ådalsprojekt udløber ved udgangen af 2009, og i styregruppen har vi 
derfor haft et stort ønske om at forlænge aftalen.  Det lykkedes i efteråret, at udforme en for-
længelse af projektet med 2 år, herunder en mindre pristalsmæssig opskrivning til 27,8 milli-
oner kroner. Forlængelsen blev politisk godkendt i Vejle kommune, og Miljøminister Troels 
Lund Poulsen og udvalgsformand Tom Skovgaard underskrev aftalen ved et arrangement i 
Engelsholm skov den 7. december 2008.  

  
Venstre billede: 1.spadestik i Kongens Kær den 9. september 2008 m. bl.a. udvalgsformand Tom Skovgaard  
(nr.2 fra venstre).  Der læsses jord af til en fugleø.  
Højre billede: Miljøminister Troels Lund Poulsen og Tom Skovgaard, Vejle kommune, briefes af skovrider Ole Livbjerg Klitgaard 
forud for underskrivelsen af en forlængelse af Vejle ådals samarbejdsprojektet. Som bisidder ses også miljøchef Egon Dall 
stående bagved. 
 

LIFE Svanemosen     
Året 2008 var som i 07 præget af store aktiviteter i højmoseprojektet . Fase 2 i projektet med 
lukning og spunsning af grøfter gik for alvor i gang i januar måned hvor en entreprenør luk-
kede ca. 15 km grøfter i de omfattende systemer i mosen. Ligeledes blev større grøfter 
spunset med vandfaste træplader. Mosen fremstår nu næsten vandtæt og i hele sæsonen 
har man oplevet en stadig øget vandstand på mosefladen.  
I løbet af juni/ juli ´nedskar en entreprenør en stor del genvækst af birk, en arbejdsopgave 
som fortsætter i 2009. 
 
Den øgede vandmængde resulterer i væsentlige vådere forhold i mosen og flere veje og stier 
er nu oversvømmede. Disse er kortlagt i december. Og i 2009 vil Enheden arbejde målrettet 
med at etablere nye gangstier, fugletårn og øgede oplevelser for publikum.  
 
 
Skovrejsning ved Fredericia 
Der har gennem 2008 været flere drøftelser om projektet ved Fredericia, men projektet af-
venter pt. afklaring vedrørende finansieringsbidraget fra forsyningsselskabet TREFOR.   
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Parkprojektet ved Engelsholm Slot 
Samarbejdsprojektet mellem Realdania, Engelsholm Højskole og SNS Trekantsområdet er 
afsluttet i løbet af 2008. En stor del af arbejdet har bestået i oprensning og markering af 
voldgraven. Tillige er haveanlæggets hovedakse med trappeovergang til statsskoven blevet 
markeret.    
Fra enheden har vi fortsat med at forbedre arealerne omkring nøddehaven og den omkran-
sende avnbøgeallé, så denne del mere helstøbt kan ses i sammenhæng med slotsanlægget. 
Tilsvarende er den tidligere sigtelinie fra slottet gennem skoven til Paradegangen blevet gen-
skabt. I 2008 har vi tillige fældet flere træer i parken og ved Engelsholm sø, såvel som vi har 
fældet farlige træer i alleen ned til Højskolen. 
 
 

DEL 3. Driftsregion Syds opgaver  

Maskinstationsdriften   

Arbejdsopgaver og geografi   
Driftsregion Syd (DRS) er én af Skov- og Naturstyrelsens tre maskinstationer.  
DRS leverer skovmaskinydelser til Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder i 
 

• Sønderjylland 
• Vadehavet 
• Trekantsområdet 
• Blåvandshuk 
• Vestjylland 
• Søhøjlandet 
• Fyn 

 
DRS varetager fortrinsvis de opgaver, hvortil der kræves kraftige specialskovmaskiner.  
Årsproduktionen i 2008, der fremgår af tabellen nedenfor, var præget af en fugtig vinter/forår, 
hvilket besværlig gjorde vores ellers stigende maskinskovningsandel af løvtræ allerede fra 
årets begyndelse. Ved hjælp af alternative skovningsopgaver i nål på de lidt lettere jorder 
klarede vi os dog gennem vinteren og det spæde forår på en tilfredsstillende måde - forhol-
dene taget i betragtning.  
 
I forsommeren var vi på vagt – vi havde i 2007 oplevet nyere tids værste angreb af barkbiller 
i nåletræ, hvilket kræver en ret koordineret indsat at bekæmpe, og vi forventede også bety-
delige angreb i 2008. Disse udeblev dog, og udover mindre sporadiske angreb af barkbiller i 
allerede svækkede bevoksningsrande, opserverede vi ikke noget udover det normale. 
 
Afsætningsmæssigt var 2008 præget af mange ”on/off” situationer, hvilket besværliggjorde 
årets maskinplanlægning en del. Vi startede året med stor travlhed i nåletræet som følge af 
den gunstige prisudvikling i 2007. Markedet blev dog pludselig mættet, og allerede i april 
mærkede vi de første opbremsninger på leverancerne. Disse holdt mere eller mindre ved 
frem til sommerferien, hvorefter der igen kom et par måneder med godt aftræk på eksporten. 
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Fra efterårsferien slog finanskrisen igennem, og vi oplevede igen et næsten totalt stop i leve-
rancerne, der varede resten af året. Hovedparten af årets mængdemæssige variationer 
håndterede vi med nedjusteringer af vores entreprenørkapacitet, men vi mærkede også ned-
gangen på vores egne maskiner. Særligt i oktober og december kørte vi på et absolut våge-
plus. 
 
Alt i alt endte vi i DRS derfor med en samlet hugstmængde noget under vores ”normalhugst”. 
Til gengæld oplevede vi en stigende aktivitet på flis området, hvilket gav os god beskæftigel-
se indenfor maskinel flisfældning og flishugning. 
 
 
Hugst i Driftsregion Syd     2008  ”Normalhugst” 
Maskinskovning  100.000 m3   (112.000 m3 – heraf 10.000 m3 løv)      
Udtransport af træ 105.000 m3  (118.000 m3) 
Maskinel fældning til flis   28.000 m3  (  26.000 m3) 
Flishugning    55.000 m3  (  52.000 m3) 
 
 
Udover skovning udfører maskinstationen en del kulturarbejder som eksempelvis kulturryd-
ning, knusning, hulboring (plantehuller) mm. Disse opgavetyper varetages dog i stigende 
grad af enhederne selv efter koordineret udbud i DRS. 
 

Medarbejdere og maskiner     
Til løsning af ovennævnte opgaver er der i DRS ansat 10 maskinførere til at betjene egne 
maskiner. Disse folk er specialister på skovmaskinerne og bliver løbende efteruddannet i 
mekanik, IT, kørsel efter skånsomme og naturnære driftsformer mm. 
 
På baggrund af Skov- og Naturstyrelsens certificering har vi det seneste år fokuseret på ma-
skinførernes efteruddannelse indenfor det naturnære og skånsomme område.  
Næste større indsats indenfor videreuddannelse bliver på IT siden. Vi indkøbte i 2008 bær-
bare PCér til samtlige maskinførere. Målet var overgang til fuld digital overførsel af samtlige 
produktionsdata fra maskine til kontor. Maskinførernes kompetencer indenfor IT viste sig 
meget forskellige, og vi lagde derfor forsigtigt ud i første halvår. I sidste halvår kom alle mand 
godt efter det – enkelte tog på eget initiativ supplerende uddannelse, og vi er nu godt køren-
de. 
 
DRS råder over følgende egne maskiner: 

• 2 skovningsmaskiner   (1 Silvatec Sleipner 8266 TH og 1 John Deere 1270 D) 
• 3 udkørselsmaskiner (1 Valmet 830 og 2 Valmet 840.2) 
• 1 fældebunkelægger  (1 Silvatec CF) 
• 2 flishuggere             (1 Silvatec Mega 878 CH og 1 Fendt med TP-hugger) 
• 1 flisfrakører  (John Deere 1110) 
 

Hertil kommer et antal servicebiler, der er knyttet til maskinerne. 
 
Den mængde opgaver Driftsregionen ikke selv kan løse, varetages af private entreprenører 
på kontrakt efter offentlige udbud af tjenesteydelsen. Vores udliciteringsprocent har de sene-
ste år været jævnt stigende. Dog har der i 2008 indenfor maskinskovning og udtransport, 
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været et fald i udliciteringsgraden ift. 2007, hvilket skyldes den vanskelige afsætningssituati-
on i årets løb. 
 
Udliciteringsgraden i 2008 angives nedenfor med 2007 tallene i parentes: 

• Maskinskovning og udtransport   30 %   (40 %)  
• Flishugning     35 %    30 %)  
• Flisfældning    60 %    (45%) 
• Kulturarbejder   100 % (100%) 

 
Af forskellige årsager ønsker vi at bibeholde en egenmekanisering på nogenlunde det nuvæ-
rende niveau. Blandt årsagerne kan nævnes ønsket om at kunne deltage aktivt i den fremti-
dige udvikling indenfor teknik og IT på skovmaskinerne. Vi har også et ønske om løbende at 
have en finger på pulsen vedr. prisniveauet på maskinopgaver – dette har man bedst med en 
vis grad af egenmekanisering. Endelig er det hensigtsmæssigt at råde over egne maskiner i 
tilfælde af hurtigt opståede leverancemuligheder på råtræ markedet.  

Drift og økonomi 
Det er en overordnet målsætning, at Skov- og Naturstyrelsens maskinstationer ikke oparbej-
der et driftsoverskud. Samtidig skal egne maskiner køre til konkurrencedygtige priser på ni-
veau med markedet i øvrigt. På baggrund af vores konkrete udbud af maskinopgaver bereg-
nes interne markedspriser, som er afregningsgrundlag over for enhederne, uanset om en 
given opgave løses af egne maskiner eller entreprenører.  
 
For løbende at sætte fokus på egen konkurrenceevne arbejder vores maskinførere efter en 
resultatlønsordning. Systemet går ud på at sammenholde egne samlede maskinomkostnin-
ger med hvad vi kunne have købt de tilsvarende samlede maskinydelser for ”i byen” til de 
føromtalte markedspriser. Er resultatet efter årets afslutning positivt i vores favør, kan der 
udbetales en bonus (resultatløn) til vores maskinførere.  

Kvalitetsopfølgning på hugstarbejde  
Kvalitetsopfølgningen på de store specialmaskiner, der kører på Skov- og Naturstyrelsens 
arealer, har i 2008 været præget af, at der var et fald i afsætningen på næsten alle produkter. 
Det betyder, at aktivitetsniveauet i 2008 har været lavere.  
Der er således i 2008 udført 98 kontrolbesøg ved såvel egne maskiner som entreprenørerne.   
Samtidig er med kvalitetskontrollen er det stikprøvevis kontrolleret om entreprenørerne over-
holder miljøkravene til maskindriften i form at kontrol af smørefedt og olieprodukter.  
I 2008 kom der gang i uddannelsen af maskinførerne i naturnær maskindrift. Alle vore egne 
fører har deltaget i de første kurser på skovskolen I Nødebo, som så efterfølgende rettet kur-
serne til og udbudt kurserne til alle.  
De entreprenører, der i deres kontrakter med SNS er forpligtet til, at gennemføre kurset i 
Naturnær maskindrift er nu pligtigt til, at gå ind i uddannelsesforløbet og vi følger løbende op 
på, at entreprenørerne tilmelder sig og gennemføre disse kurser.   
Det har igen i år været positivt at opleve, at den store interesse som maskinførerne - både 
egne og entreprenørerne viser for kvalitetsopfølgningen. 
Andet halvår 2008 har vi arbejdet med, at få kvalitetsopfølgningen lagt ind som en del af den 
database, som bruges af den øvrige driftsorganisation til planlægning og styring. 
Det vil i fremtiden gøre administrationen af systemet lettere og mere effektiv. 
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Opmålings- og digitaliseringsprojekter  
Fra starten af oktober 2008 har DRS forstået en praksisnær afprøvning af et nyt opmålings-
system til opmåling af stakeffekter. Systemet sScale er produceret af Dralle A/S og det er 
efter udbud valgt som afløser for SNS’ nuværende opmålingsmetode.  Nyordningen er trådt i 
kraft fra 1.januar 2009 og baserer sig på to anlæg, geografisk fordelt med ét anlæg i Jylland 
og ét anlæg på Sjælland. 
sScale er placeret på en bil og laver opmålingen via to kameraer på taget, mens bilen kører 
forbi en træstak. Billedmaterialet suppleres med manuelle indtastninger, hvor bl.a. træets 
kvalitet vurderes. Resultatet af opmålingen beregnes i en computer i bilen og sendes via et 
modem til en server hos Dralle A/S, hvorfra de elektronisk kan overføres til SNS´s lager- og 
salgssystemer.  
Gevinsten ved skiftet til det nye opmålingssystem er, ud over den rent økonomiske, også en 
digital førstegangsregistrering af data i skoven, som betyder færre indtastninger og dermed 
også ditto fejlkilder. 

 
Opmålerbil 
 

Salg af løvtræ fra statsskovene  
 
2008 startede godt mht. salg af løvtræ, men allerede i forårsmånederne blev markedet ramt 
af opbremsninger og efter sommerferien gik markedet stort set i stå. 
Der blev i 2008 solgt ca. 80.000 kubikmeter løvtræ til en værdi af ca. 38 mio.kr. 
 
Eg var som træart fortsat meget efterspurgt til både møbel og gulvfabrikation, og meget af 
træet blev solgt på kontrakter der blev indgået ultimo 2007. Egen holdt derfor sit historisk 
høje prisniveau, selvom især gulvmarkedet i begyndelsen af 2008 begyndte at opleve drasti-
ske fald i afsætningen.  
Træarten ask var i 2008 i fokus pga. en svampesygdom, der udtørre asketræernes kroner.  
I modsætning til 2007, hvor vi på Skov- og Naturstyrelsens arealer ikke konstaterede bety-
dende skader i askebevoksninger, blev der i 2008 rapporteret om betydelige skader.  
Sygdommen må betegnes som en særdeles alvorlig trussel for asketræets eksistens i Dan-
mark. Der syntes at være en tendens til, at skaderne var værre jo længere mod øst man 
kommer i Danmark. Bornholm kunne således rapportere om alvorlige skader angreb i stort 
set alle askebevoksninger.  
Salg af asketræ, kom pga. et stigende udbud, under pres og priserne begyndte at falde. 
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Vores vigtigste løvtræart bøg er stadig besværlig at afsætte, og det har været yderst be-
grænset, hvad der har kunnet sælges på de fjerne eksportmarkeder, der tidligere har båret 
en stor del af markedet. Prisniveauet har dog været stabilt. 
Efterspørgslen på løvtræ til brænde var i 2008 stor. Ikke mindst pga. historisk høje oliepriser i 
årets første måneder, hvilket fik mange husstande til at købe en brændeovn eller bruge den 
de havde i et større omfang. Pr. 1. oktober 2008 indførte vi i Skov- og Naturstyrelsen en fæl-
les prisstruktur på brænde, således at private brændekunder over hele landet kunne købe 
træ til ensartede priser og vilkår. 
 
Den milde vinter gav igen i 2008 store problemer med at transportere det skovede træ til bil-
fast vej. Den store nedbørsmængde gjorde skovbunden meget blød og følsom overfor kørsel 
med maskiner. Flere leveringsterminer måtte skubbes af hensyn til skovbunden – desværre 
til ærgrelser for Skov- og Naturstyrelsens kunder. 
 
Efterspørgslen efter certificeret træ steg fortsat i 2008. 
Flere lande, bl.a. Storbritannien, er på vej til at indføre krav om anvendelse af certificeret træ 
i offentlige byggerier. Dette har fået nogle af de store træindustrier, til at fremskynde certifice-
ringsprocessen for at være klar til at imødekomme dette marked.  
Som stor råtræudbyder i Danmark, har flere kunder i 2008 været særligt interesseret i at kø-
be større mængder certificeret træ fra Skov- og Naturstyrelsen. 
 

Salg af nåletræ fra statsskovene  

Savværkstræ  
Indenfor nåletræ oplevede Skov- og Naturstyrelsen i 2008 de bedste salgspriser i mange år, 
og ikke mindst på eksportmarkedet. Hen over året indtraf der dog en stagnation og sidst på 
året vendte det til begyndende prisfald. 
På grund af de høje priser og flere års tilbageholdenhed, var hugsten i 2008 skruet lidt i vej-
ret og afsætningen tegnede i begyndelsen af året godt, på trods af slutafviklingen af vandlag-
rene fra 2005. Men samtidig med afviklingen af de sidste lagre, indtraf de første signaler om 
kommende afsætningsvanskeligheder.  Vores største eksportkunde skruede kraftigt ned for 
blusset for til sidst, næsten at lukke helt ned i 6 mdr.  De traditionelle danske savværker måt-
te også skrue ned og sidst på året forplantede det sig også til skovene. Vi nåede derfor ikke 
helt den ønskede afsætning, men måtte stoppe ved godt 200.000 kfm savværkstræ.  Embal-
lage og Mix har ligget på det bedste niveau, både afsætnings- og prismæssigt i mange år, 
takket være en gensidig og ihærdig indsats for at mindske omkostningerne i hele forsynings-
kæden.  Det var da også emballageværkerne der var de sidste til at revidere deres budgetter 
for 2008. 
2008 var et godt eksportår, hvor ikke alene salget men også kontakterne og netværket flittigt 
blev udbygget. Disse tiltag skulle senere på året vise sig som en kæmpe fordele for de frem-
adrettede afsætningsmuligheder. For afsætningen af 2009 hugsten var nøglen i efteråret et 
godt netværk, gode samarbejdsrelationer og et godt markedsoverblik. 2008 sluttede med det 
største salgsnetto i mange år, men også med en udsigt til det største fald i priserne i længere 
tid. 
 
Salget af Nåletræ til savværker fordelte sig som følger med en fordeling mellem danske og 
udenlandske kunder for: 
KOT, LAT, EMB og MIX fordelt med 61 % til indenlandske og 39%  til eksport i 2008 
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En stigning i eksporten på 50 % målt i kfm fra 2007 til 2008 
Salg af gavntræ til savværker  
NÅL År 

Indenlandske kunder  
Kfm 

Eksportkunder  
Kfm 

I alt 
Kfm 

 2008 124.950 78.342 203.292 
 2007 til sammenligning 133.062 52.146 185.208 
Kilde: datawarehouse og SNAB 2.3.09 
 

Cellulose-, industri- og energitræ 
Der blev i 2008 solgt ca. 120.000 kfm 3-m træ til en værdi af 28,7 mio.kr. 
Alle effekter på 3 m’s længde til cellulose, energi og spånplader viste stigninger i 1. halvår af 
2008 og realiseringen af det gamle energitræ fra stormfaldet i 2005, var fortsat en god forret-
ning, set i forhold til priserne på skovningstidspunktet. 
Efter sommerferien 2008 vendte markedet i takt med, at finanskrisen udviklede sig. Alle cel-
luloseindustrier slog bremsen i og droslede produktionen så meget ned som de kunne og 
prisen på cellulosetræ begyndte at falde. 
Andet industritræ til energiformål var også i 2. halvår efterspurgt, og var ikke udsat for det 
samme prispres, godt hjulpet af høje energipriser. Der synes i slutningen af 2008 at være en 
stigende efterspørgsel efter tørt nåletræ til energiformål. Flere træpillefabrikker og mindre 
energiværker fik ikke tilstrækkelige forsyninger af flis og spåner fra træindustrien pga. gene-
relle opbremsninger. Dette medførte en stigende efterspørgsel på rundt træ til energiformål.  
 

Indkøb, udbudsforretninger og benchmarking   

Udbud 
I 2008 har DRS hjulpet med 9 udbud i regionen med en samlet kontraktsum på ca. 3,4 mio 
kr. Hertil kommer de udbud hvor DRS kun i mindre grad har været involveret i, fx diverse 
naturgenopretning/miljømilliardprojekter. 
Dette er en nedgang i forhold til 2007, som formentlig skyldes, at flere enheder ikke har haft 
økonomi til at afholde udbud, dels at flere af de tidligere udbud har været flerårige. 
Specielt ét udbud har skilt sig ud fra de øvrige, nemlig udbud af SNS’ opmåling af stakeffek-
ter. Det har været en meget lang og til tider kompliceret opgave, men også meget lærerig. 
 
Erfaringerne fra i år viser, at det er svært for de lokale enheder at planlægge udbud i god tid, 
da de har svært ved at skaffe sig overblik over deres økonomi tidligt på året. Det betyder, at 
mange venter til sidst på året og her er det ofte vanskeligt at udbyde specielt manuelle opga-
ver. 

Indkøb 
Arbejdet med indkøbsaftaler ligger primært i Haraldsgade, men da den centrale styrelse i en 
stor del af 2008 har manglet ressourcer til dette arbejde, er der ikke sket meget på indkøbs-
siden. 
Der er ikke indgået nye aftaler, enkelte aftaler er forlænget og styrelsen har indgået en ny to 
årig ammunitionsaftale. 

Benchmarking 
Inden for benchmarking har der været meget stille i 2008. Der er overvejelser om, hvordan 
og hvor meget styrelsen fremover skal benchmarke. 
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Det har, som tidligere beskrevet, vist sig at vi med de tidligere planlagte benchmarkings pro-
jekter har haft problemer med at generere brugbare data. Vi har derfor været nød til at gen-
overveje, hvad vi har brug for og hvad det er muligt at skaffe. 
 

DEL 4.  Personaleforhold 

Ændringer i personalestaben   

Skovarbejdere og maskinførere  
Vibeke Kyster er i august måned tiltrådt som skovløber på enheden og er tilknyttet skovlø-
berboligen ”Ustruphus” i Bjerge Skov. 
Enheden sagde i 2008 farvel til to skov- og naturteknikerelever, Karina Skovgaard Jørgensen 
og Jan Roland Madsen, som begge dimitterede fra Skovskolen med godt resultat. Som aflø-
ser for de to uddannede elever begyndte Louise Malling som skov- og naturteknikerelev i 
november måned. Louise forventes at være tilknyttet enheden frem til juni 2011. 
 
2008 blev desværre også året hvor vi måtte tage endeligt afsked med tidligere skovarbejder, 
Anette Kolding, som afgik ved døden efter flere års tapper kamp mod kræften. 
 
Én maskinfører i Driftsregion Syd genindtrådte i jobbet i januar 2008 efter ét års orlov. 
 
Funktionærer 
I et samarbejde mellem Kolding Kommune, Fonden Harteværket og Trekantsområdet er 
Nanna Ramsgaard ansat som en ny naturvejleder i en tre årig stilling til formidlingsarbejde 
som en del af Kolding Ådalsprojektet. Tiltrædelse er 1. februar 2009.  Trekantsområdet er 
ikke ansættelsessted eller ansættelsesmyndighed, men vi kan i et nærmere aftalt omfang 
trække på Nannas medvirken.   
 
Der her ikke været ændringer i funktionærbemandingen i 2008.  

Jubilæer 
Den 1. februar 2008 kunne Sven Nymark Nielsen fejre 25 års jubilæum som skovarbejder på 
enheden. 
 

Efteruddannelse, intern og ekstern  
11 af funktionærerne har været på selvstændige efteruddannelsesaktiviteter. 
Der er både tale om formelle efteruddannelser med eksamen og kortere kurser. 
Tina Friis Petersen har afsluttet merkonomuddannelsen med specialeskrivning fra BCSyd i 
Sønderborg og Peter Chrois Møller har gennemført Implement-projektlederuddannelsen. 
Ole Klitgaard og Jørn Stjernholm har gennemført sommerskolekurser på CBS i hhv. ”Motiva-
tion i videnarbejde” og ”Supply Chain Accounting”. 
Herudover har funktionærerne deltaget i kortere kurser inden for emnerne: Excell, konkur-
renceret, forvaltningsret, førstehjælp, moms- og arkivlov, håndtering af diesel, EU udbud, 
entrepriseret og erhvervsøkonomikursus til merkonomstudiet.  
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Årets efteruddannelse af hele personalet har dels bestået af ”allemandsmøde” om naturnær 
skovdrift og certificering, dels har funktionærerne deltaget i et fælles kursus om projektarbej-
de. 
Alle medarbejdere har deltaget i en kursusdag om kommunikation, samarbejde og trivsel, 
hvor hovedtemaet var udarbejdelse og anvendelse af personlige profiler. 
Skovarbejdergruppen har gennemgået et større projektforløb mhp. styrkelse af den fælles 
virksomhedskultur, med fokus på kommunikation, samarbejde og planlægning. Projektforlø-
bet blev gennemført i samarbejde med Learning Partners.  
To skovarbejdere har deltaget i kursusforløb om pleje af fortidsminder. Én skovarbejder er i 
gang med at gennemføre naturvejlederuddannelsen. 
Som led i, at alle maskiner i året løb blev forsynet med PCér med netadgang, har samtlige 
egne maskinførere gennemgået et internt kursus i brugen af PC; primært med fokus på mail 
samt Excell og Word. Enkelte har suppleret med udvidede kurser i privat regi. Målet er at vi 
fremover overfører alle produktions data, kvalitetsopfølgninger, timesedler mm i elektronisk 
form. Næste trin bliver udvidelse af maskinernes PC med elektroniske kort, herunder de så-
kaldte ”pas-på-kort”. Dette medfører yderligere behov for videreuddannelse i GIS. 
 

Hjemmeside  
Vi søger løbende at forbedre distriktets hjemmeside. I år er der indsat billeder af distriktets 
funktionærer og foretaget en del andre justeringer. Alle udbud af opgaver, lejemål og salg af 
fast ejendom annonceres på hjemmesiden.  Styrelsens hjemmeside, herunder lokalenheder-
nes, omlægges væsentligt i 2009.  
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