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Brugerrådsmøde 
Naturstyrelsen Himmerland 

 
 

 

 

Dagsorden/referat for Brugerrådsmøde 
 

Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping (Klænghuset) 

Tilstede: Anders Horsten, Jens Vinge, Jørgen Johnsen, Jørgen Ussing, Klaus Stenild, Kristian Slyk, 
Lene Gade, Niels Ejgild Nielsen, Ole Jensen, Søren Risborg, Vibeke Rasmussen, Bendt Egede An-
dersen, Leif Kogsgård Lyngsø, Mads Dalsgaard 

Fraværende: Klaus Bojsen, Egon Sloth, Bodil Christensen 

Tidspunkt: 29. august 2016 kl. 15.00 

 

1. Velkomst 

2. Generel orientering om styrelsen (deling, økonomi  m.v.) (Bendt) 

a. Naturstyrelsen er delt således at myndighedsopgaver, overvågningsopgaver samt op-
gaver vedrørende tilskud flyttes til den nye Styrelse for Vand- og Naturforvaltning 
(SVANA). Naturstyrelsen (NST) varetager fortsat opgaverne vedrørende vand- og 
naturprojekter m.m. samt opgaverne vedrørende driften af statens arealer. Opdelin-
gen betyder, at enhedens medarbejderstab reduceres med 12 personer. 

b. Der blev givet en generel orientering om Naturpakken. Specifikt blev det nævnt, at 
arealet med urørt skov skal stige til 25.000 ha, hvilket betyder, at der skal udpeges 
yderligere 13.000 ha. Det blev forklaret, hvordan udpegede bevoksninger ofte skal 
hugges, får de lades urørt dels for at skabe et bedre udgangspunkt for en høj biodi-
versitet og dels for at dække nogle af omkostningerne ved udpegningen. 
Derudover er der afsat 20 mio. kr. i 2016 til lokale projekter, der fremmer biodiversi-
teten og mulighederne for oplevelser i naturen og yderligere ca. 10 mio. kr. til areal-
opkøb, der styrker sammenhængen i statens arealer. 
Videreførte naturindsatser dækker over indsatser indeholdt i Naturplan Danmark, 
som blev igangsat af den tidligere regering. Blandt disse indsatser har NST-
Himmerland lederskabet for et LIFE-projekt, hvor 8 kommuner i samarbejde Natur-
styrelsen ønsker at skabe en gunstig bevaringsstatus for sårbare arter og naturtyper i 7 
Natura 2000 områder (ådale). Virkemidlerne i projektet er bl.a. tilskud og jordforde-
ling. 
En anden videreført indsats er Kortlægningen af naturmæssig særlig værdifuld skov, 
som skal være vidensgrundlag ved udlægning af arealer til biodiversitet i skov. Kort-
lægningen forventes afsluttet på statens arealer i 2016 og på de private arealer i 2018. 
Projektet overgår til SVANA. 
Naturpakkeaftalen vedhæftes referatet. 

3. Orientering om genoplivning af Livstræprojektet (Bendt) 

a. Der blev orienteret om projektet og om udviklingen af App’en, som bruges til regi-
strering af livstræer. Alle kan downloade app’en og registrere livstræer. Enheden skal 
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godkende hver enkelt livstræ, før det er endelig udpeget. Der skal udpeges 5 livstræer 
pr. ha. statsskov.  
Ole Jensen gør opmærksom på at DN arbejder med evighedstræer, og at et træ både 
kan være evighedstræ og livstræ. 

4. Status for driftsplanarbejdet. Varsling af høringsperiode. 

a. Bendt oplyser at driftsplanen er forsinket p.g.a. delingen af styrelsen og flytningen af 
hovedkontoret til Randbøl, som har medført, at mange medarbejdere har sagt op. 
Planen forventes sendt i høring i november. Høringsperioden er 3 måneder. 

5. Skovrejsning i Aars (se ”Notat om udvidelse af Aars Skov”) (Bendt) 

a. Det er i år lykkedes at købe 54 ha agerjord ved Aars skov. Års vandværk betaler 75% 
af købsprisen og Naturstyrelsen de sidste 25% samt tilplantningen. Den 15. septem-
ber indkaldes forskellige foreninger til møde for at komme med bidrag til tilplant-
ningsplanen.  

6. Skovrejsning i Arden (Bendt) 

a. Naturstyrelsen arvede i 2012 en ejendom lige vest for Arden. Mariager Fjord Kom-
mune ønsker at overtage en del af arealet til byudvikling, og samtidig er der et ønske 
om at udvide det bynære skovareal vest for byen. Derfor er det planlagt, at kommu-
nen skal overtage delarealet til byudvikling mod til gengæld at overdrage arealer til 
Naturstyrelsen til skovrejsning.  
Bendt forklarer, at de popler, der er plantet på den del af det arvede areal, som ikke 
skal overdrages til Mariager Fjord Kommune, er en forkultur for en senere kultur 
med mere traditionelle træarter.  Anders Horsten nævner i den forbindelse, at det og-
så kunne være en mulighed at lade arealerne ligge hen til naturlig tilgroning. Arealet 
ligger dog i temmelig stor afstand af egnede frøkilder.  

7. Orientering om ride- og MTB-spor (Leif) 

a. Leif oplyser at bevilling til publikumsområdet er reduceret fra 2 mio/år til ca. 1,1 
mio/år, hvilket betyder, at der er færre penge til både investeringer og vedligehold. 
Mange nye investeringer finansieres eksterne midler og etableres i samarbejde med 
frivillige, og her gælder det, at jo flere interesser der kan samles om et projekt jo 
større er chancen for at få penge. Fremadrettet skal der findes løsninger på hvordan 
de nye investeringer vedligeholdes. I den forbindelse er der særlig opmærksomhed på 
stier af forskellig art. Der skal findes samarbejdsformer, som får de statslige midler 
til at strække længere. Leif nævner vinterbadehuset, som er etableret på Stabelplad-
sen sydøst for Store Økssø af en borgergruppe på 300 mennesker og som udelukken-
de vedligeholdes af borgergruppen. Problemet er at grupper af frivillige kan gå i op-
løsning således, at vedligeholdelsen ikke mere finder sted. Her nævner Leif at ride-
klubben bag riderutenettet i Års skov gik konkurs, og at der måske ikke er penge på 
enhedens publikumsbudget til at vedligeholde ridestierne. 

b. Lene Gade spørger hvad der skal til for f.eks. at få lavet en hjertesti i skoven. Leif 
svarer, at man ikke er interesseret i at få ekstra stimarkeringer sat op ude i skoven. 
Normalt vil behovet fra bestemte brugergruppe kunne dækkes af de eksisterende sti-
er, og i de tilfælde er brugergruppen naturligvis velkommen til at udarbejde kort, der 
viser de ideelle ruter for netop denne brugergruppe. 
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c. Vibeke Rasmussen fortæller, at ryttere føler sig presset af cyklister på MTB, som og-
så er begyndt at bruge ridestierne til at køre på. Leif fortæller, at det generelle ad-
færdskodeks for MTB i Danmark er udviklet hos Naturstyrelsen Himmerland, og at 
der bliver gjort meget for at facilitere det gode møde mellem MTB cyklister og andre 
brugergrupper. Den generelle regel er, at MTB kun må køre på stier, der også er eg-
nede til kørsel med almindelig cykel. 
Ole Jensen gjorde opmærksom på, at cyklister på MTB er generende for andre bru-
gergrupper på Stien sydvest for Store Økssø og forslog at forbyde MTB på denne 
strækning. Leif oplyste, at det ville være uhensigtsmæssigt med et cykelforbud, fordi 
det også ville udelukke børnefamilier på cykel. Leif hælder mere til et større fokus på 
overholdelse af de generelle adfærdskodeks. 

8. Projekter fra puljer (se referatet fra skovturen) 

a. Friluftsprojekter (MTB m.v.) 

b. Biodiversitetsprojekter 

c. Konverteringsprojekter 

9. Eventuelt – Status for projekterne på Livø 

a. Bendt oplyste, at fjernvarmenettet bliver fornyet i 2016, og at solcellerne bliver sat 
op i 2017. Vindmøllen er under projektering, og der søges om dispensation til opstil-
ling af møllen ved det gamle møllehus oven for byen. Hvis dispensationen ikke kan 
opnås, flyttes møllen ind i byzonen, som ligger uden for fredningen. Biogasanlægget 
er foreløbig opgivet p.g.a. meget lav effektivitet for små anlæg. Den sammenbyggede 
stald er også opgivet, fordi den var en del af biogas projektet. 

10. Klokken ca. 16.30 tager vi på en tur i skoven for at se et udvalg af de forskellige lokaliteter, 
hvor der gennemføres frilufts- og biodiversitetsprojekter. 

a. Stop ved vinterbadehuset på Stabelpladsen. Leif orienterede om de forskellige fri-
lufts- og biodiversitetsprojekter der er på tegnebrættet. 

b. Stop ved to restaurerede småsøer ved på sydsiden af Store Økssø. Der er oprenset et 
stort antal småsøer i skoven for bl.a. at skabe levesteder for Stor Vandsalamander. 

c. Stop ved bunker overtaget fra militæret. Bunkeren forsøges omdannet til biotop for 
flagremus. Det handler bl.a. om at skabe mellemrum på de nøgne vægge, hvor flag-
remusene kan kile sig fast. Derudover skal luftfugtigheden hæves ved f.eks. at pumpe 
vand ind på gulvet. 

d. Stop ved lysåbent areal skabt efter stormfaldet i 2005. Da træerne alligevel var væl-
tet, benyttede man anledningen til at skabe et lysåbent areal i skoven. Arealet plejes 
med slåning og græsning. Afhængig af plejebehovet benyttes både køer, får og geder 
i plejen. På det aktuelle areal strækker græsningen sig ind i de omkringliggende be-
voksninger. 


