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Til stede ved mødet var:
Inger Astrup, Jørgen Ørgaard, Finn Søndergaard, Thorkild Danielsen, Joy Klein, Carsten Skivild, Otto Hansen,
Ole Andreasen samt Peter Brostrøm
Afbud fra:
Jørgen Brygger, Mogens Overballe, Carl Erik Hjortshøj

Ad 1) Udflytning af statslige arbejdspladser – hvordan påvirker det Naturstyrelsen.
PEB orienterede brugerrådet om regeringens beslutning om dels at udflytte knapt 4000 statslige
arbejdspladser fra hovedstaden til det øvrige Danmark.
Som led i regeringens beslutning flyttes Naturstyrelsen til Jylland mens en række myndighedsopgaver
lægges i den nye Styrelse for Vand- og Naturforvaltning, som forbilver på adressen i København.
Naturstyrelsen:
Naturstyrelsen får hovedsæde i Jylland, hvor den placeres ved det eksisterende arealforvaltningsenhed /
driftscenter i Randbøl. Naturstyrelsen skal varetage opgaven med drift af statens godt 200.000 ha skov- og
naturarealer og naturprojekter. Styrelsen vil inkl. de decentrale enheder rundt om i hele landet samlet
beskæftige ca. 600 medarbejdere.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning:
Styrelsen får hovedsæde i København og får ansvaret for myndigheds- og ministerbetjening inden for vand
(hav, grundvand, overfladevand), natur og klimatilpasning. Styrelsen vil beskæftige ca. 300 medarbejdere i
København og vil inkl. de decentrale enheder samlet beskæftige ca. 600 medarbejdere.
Miljøministeriets Personale Administration (MPA) og medarbejdere fra Tilskud og Projekter (TSP) flytter til
Augustenborg i Sønderjylland, hvor de samles med NaturErhvervstyrelsens medarbejdere, men vil have
reference til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Desuden flyttes medarbejdere, som arbejder med
strand- og klitbeskyttelseslinjer og oversvømmelser, til Kystdirektoratet i Lemvig.
Der blev efter denne orientering spurgt til om der ændres ved Brugerrådets kommissorium. Det er der intet
der tyder på, Brugerrådet fortsætter som hidtil og er med på råd vedr. styrelsens administration af
arealerne.

Ad 2) Status for partnerskabsprojekter der vedr. biologisk mangfoldighed.
Vi har iværksat 6 projekter med henholdsvis høslæt og opsætning af fuglekasser ved lige så mange
lokaliteter. Vi har kontakt og aftaler med forskellige grupper af frivillige; DN, DOF og to grupper af ildsjæle.
Derudover har vi planlagt to tiltag uden brug af frivillige. Det er to projekter der i høj grad er basseret på de
lidt tungere maskiner. Det er i sær trærydning der er omdrejningspunktet i disse projekter.
Se desuden en mere udførlig beskrivelse af projekterne i bilag.

Ad 3) Status for partnerskabsprojekter med skovrejsning.
Vi har klargjort 4 arealer i henholdsvis; Vindum Skov, Hjermind Skov, Indskovene ved Fussingø og
Ringelmose Skov ved Rønde til projektet ”Genplant Planeten”. Vi har kontakt til en række skoleklasser der
kommer og besøger os, hvor vi formidler noget om skovbrug, træer i almindelighed, brugen af træ osv. De
skal naturligvis også plante en del af den nye skov. Vi må se hvor meget de når, men vi har bestilt knapt
12.000 nye planter, så der vil være nok at tage fat på.
Se desuden en mere udførlig beskrivelse af projekterne i bilag.

Ad 4) Status for projektet ”Livstræer”.
Projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for den biologiske mangfoldighed i
skovene. Der skal udpeges fem livstræer per ha i statsskovene. Det betyder at der over en årrække i alt skal
udpeges og markeres 500.000 livstræer. Livstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og varigt huse
sjældne og truede arter. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og
pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i
vores skove.
Alle inviteres med til at udpege livstræer. Man kan også møde op til et af vores arrangementer og høre
nærmere om udpegningen. Livstræer kan give gode oplevelser for vores skovgæster, uanset om man
medvirker i udpegningen eller blot møder livstræer på skovturen.
Her ved KJY har vi valgt i første omgang at fokusere på udpegningen her ved Fussingø. Så kan vi altid bruge
erfaringerne herfra til de øvrige skovområder.
Vi har inviteret en gruppe grønne organisationer der har en særlig interesse i enten gamle træer eller
specifikke artsgrupper. Vi har sammen med denne gruppe valgt en strategi der omfatter offentlige
arrangementer, hvor vi fra Naturstyrelsen præsenterer projektet og tankerne bag. Vi vil vise eksempler på
Livstræer og træer, der skal fældes som produktionstræ. Vi vil sammen med de grønne organisationer vise
eksempler på hvorfor Livstræer er vigtige i sikringen af den biologiske mangfoldighed. Vi demonstrerer
hvordan man kan foreslå Livstræer til Naturstyrelsen. Endelig skal vi naturligvis også afdække hvordan
træerne sikres mod fældning mv.

Vi vil vende tilbage til dette emne når vi har gjort os nogle erfaringer og forhåbentlig kan fremvise de første
Livstæer ved NST, KJY.

Ad 4) Eventuelt.
Hald-udvalget. PEB fortalt kort om vores beslutning om at nedlægge det såkaldte Hald-udvalg, et udvalg
der har fungeret som et orienteringsforum mellem Naturstyrelsen, grønne organisationer, Viborg
Kommune og Fredningsnævnets formand. Kredsen har udelukkende orienteret sig om emner der vedr.
Hald Sø fredningen.
I forbindelse med indkaldelsen til sidste møde, fik styrelsen den besked fra Fredningsnævnets formand, der
er ny på posten, at han ikke fremover ønskede at deltage i disse møder. Derfor besluttede styrelsen sig for
at nedlægge udvalget. Men samtidig blev det aftalt, at parterne i kredsen fortsat ville holde hinanden
orienteret om emner af interesse inden for fredningen.
Karpenhøj. Sammenlægningen af formidlingen ved DGI/Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs gør
umiddelbart ingen forskel i Naturstyrelsens udleje af Karpenhøj. Den nye konstellation medfører naturligvis
en ny organisation.
Stevnstrup Enge. Naturstyrelsen har sammen med Danmarks Jægerforbund etableret et
demonstrationsprojekt ved Gudenåen på et af Naturstyrelsens arealer. Første prøve på jagt finder sted i
begyndelsen af december.
Naturpleje ved Hald Sø. Viborg Kommune rejste et spørgsmål om plejen af visse arealer ved Hald Sø. Der er
behov for at NST ser på om, der kan være arealer der halter lidt i forhold til intentionerne med fredningen.
Der kan dog være konflikt mellem fredningen og visse udpegede Natura 2000 arealer. Vi vil sikre at vore
kolleger, der har med naturplejen at gøre, ser på dette.
Arealerne ved Kalø. Ved sidste møde drøftede brugerrådet muligheden for et møde, hvor man skal lufte
mulighederne for anvendelsen af arealerne ved Kalø. Der er rigtig mange interessenter i området, både
store og små. Dertil skal man lægge et stort antal brugere fra Rønde, der betragter Hestehave Skov som
deres baghave. Vi arbejder for at afholde et sådant møde med interessenter, muligvis i foråret 2016.
Ekskursionen til foråret 2016. Det blev foreslået at vi besigtiger Vindum og Hjermind Skove. Her er både
naturpleje, fredningsforslag, rekreative tiltag mm.
Møderne i 2016:
Heldags møde d. 11. maj 2016 – besigtigelse af Vindum Skov og Hjermind Skov med Kjællinghøl.
Møde d. 4. oktober 2016 på Fussingø.

