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Tilstede: 

Poul Erik Buch, Danmarks Idrætsforbund 

Jens Jacob Rossel, Vejle Fredericia Landboforening 

Per Delfin, Danmarks Naturfredningsforening 

Westy Esbensen , Kulturrådet Vejle Amt 

Ole Livbjerg Klitgaard(OKL), Randbøl Skovdistrikt (formand) 

Asger Thyge Pedersen, Randbøl Skovdistrikt (ref.) 

Afbud: 

Henriette L. Sørensen Vejle Amt 

Jens Venø Kjellerup, Friluftrådet vejle Amt 

Per Sigtenbjerggaard, Kommuneforeningen. 

 

Brugerrådet var inviteret til, at deltage i distriktets sommerpressemøde i Engelsholm Skov, hvor to nye tilbud til 
naturbrugerne blev pressenteret for presse og andre interesserede. 
Pressemødet foregik i det nye Madpakkehus som er opført ved bredden af Engelsholm sø. Husets muligheder 
blev afprøvet med bl.a. pølser på grillen.  OKL fortalte om styrelsens politik vedr. skilte og bygninger i naturen 
på styrelsens arealer. Målet har været, at få et ensartet look med god æstetisk kvalitet på alle distrikter. Derfor 
indførte SNS i 1996 en fælles standard for skilte, bomme, info tavler m.v.  Der er over årene kommet mere til 
og SNS indfører i år et fælles modelprogram for diverse bygninger, toiletter, bålhuse, madpakkehuse som 
opføres på styrelsens arealer. 
Det nyopførte madpakkehus i Engelsholm skov er den største model Madpakkehus fra dette program. Det er 
udviklet af Arkitekt Bo Fischer på opfordring af Randbøl distrikt. Bo Fischer har haft ansvar for styrelsens 
bygninger i mange år og efter nylig pensionering er han fortsat rådgiver for SNS i disse spørgsmål. 

På pressemødet blev også den første etape af rideruten Hærvejen med hest offentliggjort. Ruten er udarbejdet 
af frivillige hestefolk og Randbøl Skovdistrikt har været tovholder for projektet. Det har været en lang proces at 
få lavet ruten og mange kunne ønske sig den bedre, men det har været svært, at få lov til, at bruge privat 
grusveje flere steder på ruten så i første omgang går ruten hovedsagelig på små offentlige veje. Rutematerialet 
er nu tilgængeligt på www.haervej.dk 
I alt deltog ca. 25 personer i pressemødet heraf flere repræsentanter for den lokale presse og arrangementet 
gav efterfølgende god omtale i medierne. Fra brugerrådet deltog flere medlemmer. 

Det egentlige brugerrådsmøde forgik efterfølgende på Gøddingggard. 
Dagsorden udsendt 12. juni 2006 på mail og der blev udleveret en stikordsliste på mødet. 

Klage fra en borger over hundeskov i Kærskoven 

En nabo til Kærskoven ved Ølsted har klaget over bl.a. hundeglam meget tidligt om morgenen fra den af 
distriktet anlagte hundeskov. Klagen er den første som distriktet har modtaget over de i alt 6 hundeskove på 
vore arealer. 



Brugerrådet fik klagen til gennemlæsning og drøftede efterfølgende klagen. Medlemmerne af brugerrådet gav 
udtryk for en positiv holdning til hundeskove og på baggrund af en mere konkret drøftelse af klagen og 
distriktets egne undersøgelser laver Ole Klitgaard distriktets svar til klageren. 

Rådets fremtidige sammensætning 

Opsamling på drøftelserne fra sidste møde: Sns´s struktur med miljøcenter er på plads og der arbejdes 
regionalt med, at få lavet den rette form på borger indflydelsen omkring skovdistrikterne i form af brugerråd, 
jægerforum forskellige lokal grupper m.v. 
Ole Klitgaard har samme med de øvrige skovdistrikter i Midt- og Sydjylland taget initiativ til at lave et udspil 
omkring de fremtidige brugerråd. Det drøftes i øjeblikket både lokalt og i styrelsen. Dette initiativ skyldes, at 
distrikterne finder det vigtigt, at der fortsat eksistere en form for brugerråd, hvor ting omkring driften af egne 
arealer kan drøftes og udvikles. 
De nye større kommuner nedsætter formodentligt ”Grønne råd”, hvor de lokale statsskovdistrikter vil være 
repræsenteret sammen med de forskellige interesseorganisationer. 
Det fremgik af drøftelsen, at de organisationer, der er repræsenteret i brugerrådet også stadig arbejder med 
den fre mtid ige struktur og der var ikke meget nyt, at tilføje til drøftelsen på sidste møde. Poul Erik Buch 
omtalte Friluftsrådets ny distrikts opdeling. Resultatet kan ses, på deres hjemmeside. Han gav sa mtid ig udtryk 
for, at det er vigtigt, at samle så mange forskellige brugere som muligt i brugerrådet, for at få en god og bred 
debat om emnerne. Westy Esbensen nævnte, at DN nok bevarer lokalkomiteerne. Her henvises også til DN´s 
hjemmeside. 

Jens Jacob Rossel nævnte, at landbrugsorganisationerne netop har samlet administrationen i Horsens og at der 
nok kan ventes ændringer i organisationerne i fremtiden. 

OKL fortalte, at der på nogle distrikter overvejede, om det var en mulighed at lægge Jægerforum sammen med 
brugerrådet og at det indgår i drøftelserne. Der er også tale om at en del kommuner vil oprette grønne råd. Det 
er positivt, men det er ikke opfattelsen, men det erstatter ikke distrikternes brugerråd, men er en slags 
videreførelse af amternes grønne rå. 

A og B Skove 

Skovdistriktet er langt i undersøgelserne om at lave en ny udpegning af B-skove, senest bliver der i forbindelse 
med et fremstød i Horsens området med 10 offentlige ture i skovene, samlet input fra de almindelige brugere 
og der er allerede kommet flere tilkendegivelser, som vil blive inddraget i forslaget. 
Distriktet forventer således, at være klar med et udspil i løbet af efteråret. Udspillet skal derefter godkendes i 
styrelsen og kan derefter effektueres. 
Poul Erik Buch forudså, at den del af forslaget, som går ud på, at lave den del af Frederikshåb Plantage der 
ligger syd for Koldingvej til B-skov måske ville påvirke Kolding O-klub´s muligheder i området, men det må 
drøftes senere. OKL påpegede dog, at Kolding O-klub har god adgang til skove, f.eks. Stenderupskovene på 
Haderslev distrikt. 

Fremtidige aktiviteter på Randbøl 

Vejle Ådals projektet.   Projektet er i fuld gang og Randbøl Skovdistrikt sidder med i styregruppen. Når amtet er 
nedlagt bliver projektet videreført i et samarbejde mellem Vejle Kommune og Randbøl Skovdistrikt. 
En evt. udvidelse af projektet i fremtiden kunne være, at få alle opstemninger på Vejle å fjernet og forbedre 
formidlingen af Ådalen. 

Naturskolerne: Der har været kontakter med de nye kommuner om det fremtidige samarbejde om 
naturskolerne på Søballegård og Tønballegård. Det er vigtigt for naturskolerne, at vi får lavet nye aftaler hurtigt 
således, at arbejdet kan fortsætte i 2007. De kontakter vi har haft med ny Vejle - og ny Billund Kommune er 
meget positive og tegner godt for fremtiden. 
Skovdistriktet arbejder i øjeblikket med, at lave udkast til de nye samarbejdsaftaler og vi er længst fremme 
med arbejdet omkring Søballegaard, men forventer også snart, at få forhandlinger i gang omkring 
Tønballegaard. 
Som følge af, at kommunerne bliver større stiger elevgrundlaget for naturskolerne også, derfor arbejder vi med 
at udvide tilbudet til de nye kommuner ved at etablere flere filialer (satellitter) til naturskolerne. Der er nu 
etableret et støttepunkter for Søballegaard i Engelsholm   skov og i Frederikshåb Plantage har vi udbygget 
Kighøj. Endvidere arbejdes der konkret med planer om, at etablere tilsvarende satellit i Gyttegaard plantage. 



Østpå i forbindelse med arbejdet på Tønballegraad er der planer om, at lave en satellit i det gamle maskinhus i 
Bjerre skov som ikke længere bruges i driften. Her er der også toiletadgang. 

Vandel Erhvervspark 

Det er meget generende, at den længe lovede nye adgangsvej til erhvervsområdet ikke er etableret endnu. Det 
belaster i stigende grad Vestre Rullebane, som går lige gennem den vestlige ende af Frederikshåb Plantage -
   Rullebanen er en privat fællesvej og distriktet har nødtvunget accepteret, at rullebanen benyttes til udkørsel 
af Grus fra erhvervsområdet. 
Overraskelsen var stor da vi opdagede, at rullebanen også skulle bruges som tilkørselsvej til et stort 
arrangement på erhvervsparken nemlig DHB (Danmarks hurtigste bil). Distriktet var ikke blevet orienteret om 
dette og protesterede til ejeren af erhvervsparken, der har lovet en bedre information fremover. 

Efter arrangementet var der et voldsomt svineri på Vester Rullebane og ind i skoven. Der blev modtaget flere 
klager. Distriktet følte sig nødsaget til at reagere ved at gå i pressen med den dårlige oplevelse af den 
manglende oprydning på stedet. Det affødte en god og aktiv dialog med arrangørerne og ejeren af 
Erhvervsparken, og distriktet fastholdt, at forholdene på vestre rullebane ikke var acceptable. 

Afslutningsvis kom der fart på oprydningen i dagene efter arrangementet og der blev ryddet pænt op. 

Velfærd på egne arealer 

Skovens dag blev afholdt i Gyttegaard plantage og forløb meget tilfredsstillende med ca. 650 besøgende. En 
rigtig god afslutning på de mange tiltag som distriktet har gjort i Gyttegaard i det sidste halve år. 

Der er udarbejdet meget nyt informationsmateriale bl.a. tavler til madpakkehuset i Engelsholm. 

Distriktet har i den kommende tid fokus på området omkring Horsens, hvor vi vil forbedre de rekreative 
muligheder i de mange mindre skove der høre til Randbøl Skovdistrikt. 

Første tiltag er afholdelsen af 10 offentlige ture nu i sommer for herved, at få kontakt med de lokale brugere og 
opsamle deres ønsker til skovene og præsentere nogle af vores planer, herunder vedr. A- og B skove. 

Næste skridt bliver en bedre skiltning af skovene og informationer om mulighederne der, samt opsætning af 
borde og bænke og etablering af bedre parkeringsmuligheder, hvor der er behov for det. 

I 2007 er det planen at udgive en stor folder, der skal dække et større område syd for Horsens og omfatte de 
fleste af skovene der. 

Evt. 

Westy Esbensen fortalte, at han havde fundet flere sjældne og interessante planter i Frederikshåb plantage 
bl.a. Langbladet Vortemælk og Klatrende lærkespore og på Randbøl Hede, havde han set Hjejle og Blå Kærhøg 
som også er sjældne. 

Asger Thyge Pedersen. 


