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Søhøjlandet 
Brugerråd 
    
   
  

 
Referat af møde i brugerrådet. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 14.00 
 
Mødested: Mødelokalet. Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg 
 
Deltagere: Leif Pedersen, Silkeborg Kommune (LP) 
 Lene Lie, Århus Kommune (LL) 
 Thomas Brandt Ebbesen, Skanderborg Kommune (TBE) 
 Stine Wraae Bach, Odder Kommune (STB) 
 Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune (AA) 
 Poul-Henrik Knuhtsen, Danmarks Naturfredningsforening (PHK) 
 Peder Poulsen, Friluftsrådet (PP)   
 Henrik Felding, Danmarks Idrætsforbund (HF) 
 Flemming Johansen, Dansk Orienterings Forbund (FJ) 
 Niels Juhl Bundgård Jensen, Søhøjlandet (NBJ) 
 Knud Erik Hesselbjerg, Søhøjlandet (KEH)  
 
Afbud og  
fravær: Keld Rasmussen, Horsens Kommunen (KR) 
 Samsø Kommune 
 Leo Nielsen, Brugerrådet for Silkeborgsøerne (LN)  
 Kristian Søberg, Århus-Hadsten Landboforening (KS) 
 Kim Thisted, Viskum Savværk (KT) 
 
Referent: Knud Erik Hesselbjerg  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af mødet den 2. april 2009. 
Det udsendte referat blev godkendt. 
NBJ oplyste at referater af møder i de følgegrupper der er tilknyttet projekter kan ses 
på vores hjemmeside under det enkelte projekt. 

 
3. Meddelelser.  

• Skovrejsning. NBJ oplyste at vi meget gerne ville gå videre med skovrejs-
ningen i de udlagte skovrejsningsområder, men der er ikke afsat midler til det 
i øjeblikket. Det bliver der formentlig heller ikke i den nærmeste fremtid. 

• Vilholt. NBJ orienterede om prøve fiskningen i Gudenåen efter at opstemnin-
gen ved Vilholt Mølle er fjernet. Resultatet var imponerende og glædeligt, og 
det gav også genlyd i pressen. 

• Askesygen. Svampesygdommen breder sig. Den angriber både gamle ask 
og de yngre bevoksninger i skovrejsningsområderne. 
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• Udinaturen. SNS’s nye portal for ture ud i naturen forventes tilgængelig i lø-
bet af sommeren 2010. Der bliver afholdt introduktionsmøde med alle kom-
muner i løbet af efteråret. 

• Vejlbo Mose. I forbindelse med handicap dagen er stien rundt om Vejlbo 
Mose blevet jævnet og istandsat. 

• Trækstien langs Gudenåen. Der har i år været flere og større oversvøm-
melser af trækstien langs Gudenåen. Årsagen er formentlig Vandremuslin-
gen. Den renser vandet så det bliver klart. Klarheden giver bedre vækstmu-
ligheder for grøden. Grødens vækst øges hvorved afstrømningen mindskes. 
Dette giver flere og større oversvømmelser. Der er en dialog om situationen 
mellem lodsejerne, kommunen som vandløbsmyndighed og By- og Land-
skabsstyrelsen. 

• Formidling af kanorastepladser. De skilte som vi har aftalt med de gamle 
kommuner skal op på rastepladserne langs Gudenåen har afventet en kom-
munal afklaring. Den skulle nu være til stede. Vi vil sætte skiltene op snarest 
muligt. 

• Motorvejen omkring Silkeborg. Placeringen er ved at være afklaret. Det ser 
ud til at lykkes at få den placeret den så påvirkningen af Nordskoven minime-
res lidt. 

• Grøn vækst. Der forhandles fortsat mellem parterne. Det kommer til at hand-
le mere om tilbageholdelse af næringsstoffer end om friluftsliv. De områder 
der bliver dækket af Vand- og Naturplanerne vil nok komme til at trække de 
fleste af de afsatte midler. Vi ved endnu ikke hvornår disse planer offentliggø-
res. 

 
 

4. Hugstplan 2010. 
Hugstplanen for 2010 indeholder en planhugst på ca. 20.000 m3. Hugsten er plan-
lagt fordelt med 66 % til tynding, 18 % til afdrifter og 16 % til flis.  
 
Den tidligere drøftede lysning i overetagen i bøg i Nordskoven, med henblik på at gi-
ve selvforyngelse mere lys, vil blive afmærket inden hugst. Brugerrådet vil få lejlighed 
til at kommentere udvisningen inden hugsten gennemføres. 
 

  
5. Vore aktiviteter på Samsø. 

Skovfoged Anders Søsted gennemgik driften af de ca. 300 ha som styrelsen ejer på 
Nordsamsø. Herunder: græsning, høslet, rydninger, publikumsfaciliteter og samar-
bejdet med kommunen og borgerne på Samsø. 
 
PHK spurte til samarbejdet omkring nogle af rydningerne. Der har været udtrykt be-
tænkelighed fra nogle DN medlemmer på øen om arbejdet var gennemført for hård-
hændet. Organiseringen af arbejdet og mulighederne for at finde entreprenører blev 
drøftet.  
 
PHK opfordrede til at vi fremover havde en løbende dialog (følgegruppe) med kom-
munen og organisationerne på Samsø om nye tiltag. 

 
 

6. Partnerskaber. 
 
KEH orienterede om de aktuelle partnerskaber med kommuner og organisationer. 
Der er godkendt en stor andel af Grønne partnerskaber inden for vores geografiske 
område.  
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KEH orienterede også om mulighederne for at indgå samarbejde om ”Skovhjælpere”. 
Den udarbejdede pjece om dette emne vil blive vedlagt dette referat. 
 
 
 

7. Farlige træer. 
 
Ansvaret for ulykke ved farlige træer blev drøftet. Skovejeren har ansvaret ud mod 
offentlige veje og stier, hvis det kan forudses at et træ er farligt. Hvis vi inviterer bor-
gerne indenfor i skoven har vi måske også ansvaret i visse tilfælde. Inde i bevoks-
ningerne har publikum selv ansvaret ved nedfald af grene. 
 
Vi har afholdt et kursus for alle involverede medarbejdere. Vore skovløbere vil lø-
bende gennemgå udsatte steder. Hvis et træ er overhængende farligt vil det blive 
fjernet. Hvis det kan vente, vil det blive taget ved førstkommende hugstindgreb. 
 
 

8. Eventuelt. 
Der var intet til behandling under eventuelt. 
 
 

9. De næste møder 
Der var ønske om at vi næste gang satte Naturskov/naturnær skovdrift og Grøn 
Vækst på programmet. 
 
Møderne i 2010 blev aftalt til: 
 
 15. april 
 18. august. Ekskursion 
 14. oktober 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sekretær 
Knud Erik Hesselbjerg  
8798 9138  
knehe@sns.dk  


