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Mødet startede med en kort gåtur i Grene Sande, der er et af de smukkeste og mest besøget steder i
Gyttegaard Plantage.
De store åbne vindbrud i klitten springer i øjnene med det hvide sand , der står i kontrast til områdets mørke
hede vegetation. Stedet er let tilgængeligt fra p-pladsen på Hejnsvigvej og der er mulighed for at plukke lyng,
tyttebær, pors og svampe i området.
Turen gav anledning til en generel snak om lyngheder, kvælstof nedfald og plejemetoder.Grene sande er fredet
og stedets tilstand søges bevaret som det er. Det vigtigste pleje tiltag er nedskæring af uønsket opvækst af
fyrretræer, der skygger hedevegetationen.
Efter gåturen fortsatte mødet i lokaler ved Gyttegaard Golfklub.
Skovrider Ole Livbjerg Klitgaard præsenterede sig for de tilstedeværende, fortalte lidt om sin baggrund og sine
ønsker for samarbejdet med brugerrådet.
Distriktet ønsker at benytte brugerrådet som et organ, hvor vi kan få hørt forskellige tiltag f.eks. arbejdet med
nye foldere, hvor det ville være fint, med nogle positive indspark undervejs i processen.
Distriktet vil arbejde med, at få brugerrådet bedre profileret på distriktets hjemmeside.På hjemmesiden er
referaterne fra brugerråds møderne også offentligt tilgængelige. Det blev fra brugerrådets side forslået, at der
er en liste over medlemmerne. Det vil blive effektueret.For, at kunne kommunikere hurtigt med brugerrådets
medlemmer, vil der blive udarbejdet en mail liste således, at informationer og materialer hurtigt kan sendes
rundt.
Ad. 1 .
Randbøl distrikt eksisterer i en ny og udvidet udgave efter den omorganisering af skov-og naturstyrelsens
decentrale struktur, der fandt sted i foråret 2004.Selve skovdistriktet, har mistet 3 funktionærer, derfor er
opgaverne blevet om organiseret således, at der nu kun er én funktionær, der har ansvaret for arealdriften og
mandskabet. Tidligere var der tre skovfogeder om denne opgave.Vildtkonsulent funktionen har vi stadig - og
hovedopgaverne er fortsat adm. af jagtloven, afholdelse af jagtprøver, adm. af vildtplantningerne og
besvarelser af henvendelser fra offentligheden.Omorganiseringen skulle gerne betyde en opprioritering af
"velfærdsområdet" altså offentlighedens muligheder på - og brug af arealerne i bredeste forstand. Så en person
har dette felt som hovedopgave.Distriktet består i øvrigt - med skovrider, forstfuldmætig, to sekretærer,
skovarbejdere og de to naturskoler.
Det nye er, at Driftregion Syd er blevet samlet på Randbøl og deres opgaver falder i tre dele.

Drift af maskinstation, der forestår maskinelle skovnings opgaver og udtransporten af de skovede effekter samt
en del af arbejdet med flisproduktion i det midt og sønderjyske område. Der er knyttet en række store
specialmaskiner og maskinførere til maskinstationen, der iøvrigt skal kunne stå konkurrencen i forhold til
private.
Salg af styrelsens nåletræ for hele landet samt samt en landsdækkende koordinering og salg af løvtræ.
Udbud af opgaver til fremmede entreprenører. Lave indkøbsaftaler med leverandører samt lave sammenlignede
analyser mellem opgaver vi selv laver og opgaver udbudt i licitation.
Alt i alt betyder det, at der kommer til at sidde mange flere folk på Gjøddinggaard, idet driftregionens
medarbejdere, der nu samles på Randbøl kommer fra det tidligere Palsgaard distrikt, fra Oxbøl distrikt og fra
det tidligere Aabenraa distrikt. I alt er der 9 funktioner tilknyttet Driftregion Syd samt maskinførere som nævnt
ovenfor.
Ad 2. Som nævnet er det styrelsens politik, at friluftsområdet skal opprioriteres og der er et par nye initiativer,
der skal nævnes her.
Webbooking: Skov- og naturstyrelsen har i sommer sat et nyt system i gang således, at man kan booke en
skov til en øvelse eller en lejrplads til overnatning hjemmefra via Internettet. Det er planen, at systemet skal
udbygges således, at langt de fleste brugere vil opleve, at få svar på deres ansøgning med det samme. I
øjeblikket er det sådan, at skovdistrikterne stadig skal sagsbehandle ansøgningerne.
Hærvejen med Hest : Randbøl skovdistrikt samarbejder med frivillige hestefolk og de 5 hærvejs amter om at
lave en ride - og kørerute fra Frøslev i syd til Viborg i nord, en strækning på i alt ca. 250km.Det er et stort
arbejde at få ruten lagt fast idet, der skal skaffes tilladelser for at kunne færdes på de mange små private
fællesveje, som bliver en del af ruten. Dette arbejde gøres af de frivillige heste folk. Randbøl skovdistrikt har
rollen som tovholder på projektet og står desuden for kontakten til de øvrige statsskovdistrikter.
Der er givet en bevilling på 125000 kr til etablering og udbygning af rastepladser på statens arealer og
projektet har fået 600000kr i tips-og lottomidler til bl.a. offentliggørelse af rutens på inernetsiden
www.hearvej.dk.
Fri teltning : Der er indført en ny mulighed for at overnatte i naturen på en del af styrelsens arealer. I alt 30
skove landet over er medtaget i en forsøgsordning, hvor det nu er blevet lovligt, at slå sit lille telt op og
overnatte i skoven. Der er selvfølgelig nogle spilleregler som forsøgsordningen kører efter. Når forsøgsperioden
er forbi (2 år), skal ordningen vurderes og det skal afgøres, om det er et tiltag, der kan og skal fortsætte. De
30 skove, hvor fri teltning er tilladt kan findes via www.skovognatur.dk .
Ad 3. I forbindelse med finansloven har styrelsen udarbejdet en brutto liste for salg af nogle af styrelsens
arealer. Hvad og hvornår der evt. skal sælges arealer eller skove i vores område er politisk bestemt og endnu
ikke besluttet.
Lokalt har Randbøl distrikt i øjeblikket to huse, der skal sælges.
Ad. 4 . Hundeskove – altså skove, hvor det er tilladt at lade hunden gå uden snor, men stadig under kontrol, er
et populært tiltag blandt hundeejere og distriktet vil med tiden gerne etablere nogle flere.
På Randbøl skovdistrikt er der i øjeblikket hundeskove i Refstrup skov, Frederikshåb plantage, Sofienlund skov,
Grund skov og Kærskoven . Og der er på sigt planer om at lave nye hundeskov i Sebberup skov og Gyttegaard
Plantage.
Ad. 5. Moutainbike-cykelruter. Distriktet har en rute i Gyttegaard Plantage som er anlagt i samarbejde med
lokale cykelklubber. Også den slags tiltag er distriktet åben overfor -specielt, hvis de kan skabes med lokalt
ophæng.
Ad.6 . Revision af vandretursfolderne – Brugerrådet gav udtryk for, at folderene stadig er et meget godt medie,
når det gælder formidling af arealerne og man mente, at det var vigtigt fortsat, at forny og forbedre folderne.
Det er distriktet helt enig i.

I modsætning til andre medier er folderne jo som oftest tilgængelige på stedet, hvor man er, det er deres
styrke i forhold til de elektroniske medier, der kræver hjemmearbejde før skovturen.
Ole Klitgaard gav igen udtryk for, at han gerne så brugerrådet inddraget i det løbende arbejde med revision af
folderne. P.t. er Gyttegård folderen under revision, og vi tager også hul på Engelsholm folderen
Henriette Sørensen ,Vejle amt foreslog, at Vejle amt blev inddraget i arbejdet med Engelsholm folderen, da
amtet har lavet et stor arbejde i forbindelse med genopretning af Engelsholm Sø.
Poul Erik Buch, DI. Tilbød, at Orienteringløberne evt. kunne bidrage med noget kort materiale til folderne.

Nyt fra medlemmerne af rådet
Poul Erik Buch spurgte på vegne af O-løberne til Gødding skov, der har status af B-skov og som derfor er
lukket for organiseret aktiviteter. O-løberne kunne godt tænke sig at få lov at bruge nogle af de lukkede skove
til enkelte store løb.
Ole Klitgaard mente, at der nok kunne være behov for at tage udpegningen af B-skove op til revision og var
åben for drøftelse at problematikken. Emnet kan tages på dagsordenen til næste møde.
O-løberne rejste også et andet spørgsmål nemlig, at de i foråret 2004 i forbindelse med, nogle store løb, havde
haft problemer med, at der pludselig blev lagt træ ned til flishugning efter, at deres baner og kort var lavet.
Det er meget uheldigt og den slags må vi prøve, at undgå i fremtiden. Det kan kun gøres, hvis der er en tæt
kontakt mellem brugerne og skovdistriktet og den kontakt må skabes af begge parter.
Henriette Sørensen, Vejle Amt orienterede om den nynatur beskyttelses lov der træder i kraft 1/10 og om
EU´s Natura 2000-områder.
Amtet er i gang med, at underrette alle lodsejere i EU- habitatområderne om deres anmelde pligt m.v. Amtet er
også i gang med, at registrere forholdene i habitatområderne - der er udlagt prøveflader, hvor der laves
overvågning af de pågældende naturtyper.
Mødet afsluttet kl 17.30
Vedlagt en Frederikshåb bog udgivet af Randbøl skovdistrikt i forbindelse med Frederikshåb Plantage´s 200 års
dag.
Med venlig hilsen
Ole Livbjerg Klitgaard

