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Ref. keh 

Den 30. april 2013 

 

Søhøjlandet 
Brugerrådet  
    
   
  

 

 
Referat af møde i Brugerrådet. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14.00 
 
Mødested: Mødelokalet. Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg 
 
Deltagere:  

Ole Olesen, Silkeborg Kommune 
 Leif Pedersen, Silkeborg Kommune 

Thomas Brandt Ebbesen, Skanderborg Kommune 
Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune 
Henrik Felding, Danmarks Idrætsforbund 
Olaf Møller. Danmarks Naturfredningsforening  

 Jørgen Krog, Friluftsrådet  
 Niels Juhl Bundgård Jensen, Naturstyrelsen 
 Knud Erik Hesselbjerg; Naturstyrelsen 
  
Afbud og  Bjarne Manstrup, Samsø Kommune 
fravær:  Stine Wraae Bach, Odder Kommune 

Keld Rasmussen, Horsens Kommunen 
Lene Lie, Århus Kommune 
Poul-Henrik Knuhtsen, Danmarks Naturfredningsforening 
Flemming Johansen, Dansk Orienterings Forbund 
Torben Koch Jensen, Landboforeningen Kronjylland 

 Kim Thisted, Viskum Savværk 
Leo Nielsen, Brugerrådet for Silkeborgsøerne 

 
Referent: Knud Erik Hesselbjerg 
_________________________________________________________________________ 
 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Forslaget til dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af mødet den 15. november 2012 
Det udsendte referat blev godkendt 
 

3. Meddelelser:  
Niels orienterede om følgende aktiviteter: 
 

 Nye medlemmer af Brugerrådet 
Naturstyrelsen har meddelt os at vi skal indbyde DOF og Dj som medlemmer 
af Brugerrådet. Ole Olesen meddelte at han, hvis det af hensyn til rådets stør-
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relse var nødvendigt, var villig til at trække sig fra rådet som Silkeborg Kom-
munes anden repræsentant. 

 
 Effektivisering og modernisering af Naturstyrelsen.  

Niels orienterede om at enhedens nye medarbejdere, der kommer fra Miljø-
center Aarhus, er klar til at flytte ind lige efter påske. Vi modtager 6 nye med-
arbejdere. 
 

 Skovrejsning. 
Vi har mange skovrejsningsprojekter i støbeskeen. Niels orienterede om føl-
gende: 
Vi tilplanter 80 ha i Solbjerg her i foråret. 
Der forhandles om en ejendom i Gedding ved Aarhus 
Der er indgået aftale med Aarhus Vand om medfinansiering. 
Den overordnede plan om et skovrejsningsområde i Favrskov er forhandlet 
på plads. 
Der forhandles om køb af en ejendom i Anebjerg ved Skanderborg. 
Vi forhandler med Odder Kommune om et nyt område. 
Vi har købt en ejendom i Horsens Kommune på 105 ha. Her er der rigtig 
mange bygninger. Halvdelen heraf nedrives så der kun er 4.000 m2 tilbage. 
I Silkeborg giver den nye motorvej også mulighederne for øge skovrejsnin-
gen. 

 
 Vådområde projekter 

Vi har på enheden gang i 2 statslige vådområde projekter. Et i Horsens 
Kommune og et i Silkeborg Kommune. Simon Marsbøll der har arbejdet med 
dem har fået nyt job i Horsens Kommune. Den 1. maj begynder Anne Gro 
Thomsen hos os og overtager ansvaret for projekterne. 
 

 Vandplaner. 
Vi har pr. 1. januar overtaget driften af Vestbirk vandkraftværk. Vandplanerne 
medfører, at der skal skabes yderligere passage for Gudenåen under jernba-
nestien. Horsens Kommune er i gang med at udarbejde et projekt, der skal 
løse denne opgave. Med henblik på at få beskrevet de fremtidige muligheder 
for driften af kraftværket, har vi på initiativ af Horsens Kommune etableret et 
partnerskab, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag for den fremtidige 
drift.  
 

 OplevGudenaa. 
Knud Erik orienterede om de mange nye GudenaaPartnerskaber og andre 
aktiviteter dette projekt, som er finansieret af Nordea – fonden, medfører. 

 
 Udlejning af jagt. 

Vi har modtaget indvendinger fra DN og DOF om udlejning af nye og flere 
arealer til jagt. Denne udlejning er i overensstemmelse med styrelsens poli-
tikker på området så der er ikke mulighed for at imødekomme organisationer-
nes ønsker, men vi har videresendt foreningernes indsigelser til den centrale 
del af styrelsen, så man her er bekendt med foreningernes synspunkter. 
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 Zonering i statsskovene 
Der er endnu ikke fremkommet nye retningslinjer for løsning af opgaven. Det 
vil først rigtig blive aktuelt for enheden, når der skal udarbejdes ny driftsplan i 
2015. 

 
 Trækstien 

Vi og Silkeborg Kommune har, fra DN, modtaget en indsigelse/opfordring til 
at parterne igen skrider ind overfor de private lodsejere der i den bynære del 
af stien ikke respektere ejendomsgrænser og brugerne af trækstien. Der blev 
på mødet aftalt at kommunen og enheden i fællesskab vil aftale en proces 
der kan løse disse problemer. 

 
 Arrangerede løb i grøfter og sø kanter. 

Vi drøftede en henvendelse om sådanne ”beskidte” løb. Der var stor enighed 
om at disse ikke bør tillades i sårbar natur. Hvis de berører §3 områder vil DN 
anke afgørelsen. Der var enighed om, at vi sammen med kommunen vil ska-
be en fælles behandling af sagen. 

 
 Den grønne ramme. 

I 2013 er enhedens Grønne Ramme (midler til frifuftsfaciliteter m.m.) beskåret 
med kr. 600.000. Vi vil søge at komme igennem denne besparelse med fær-
rest mulige ulemper for gæster og publikum på vore arealer. 

 
 Mountainbike. 

Der er forsat problemer med denne brugergruppe i forhold til andre brugere af 
vore arealer. Der var mange i rådet der også havde kendskab til problemer. 
Der er ikke nogle nemme enkle og/eller lokale løsninger på problemet. Vi bør 
nok alle appellere til at de søges løst på nationalt niveau. 
 

4. Udlejning af arealer til afgræsning på Samsø 
Poul-Henrik Knuhtsen havde bedt om en drøftelse af situationen. Niels orienterede 
om den aktuelle situation om afgræsningen af enhedens arealer på Samsø. Det hele 
er udlejet og der vil blive sat nogle nye hegn. Vi vil forsøge os med nedgræsning af 
Hyben. Det forventes at lykkes hvis sammensætningen af dyr og græsningstryk er 
rigtig kombineret. Denne opgave falder i god tråd med den Natura 2000 opgave der 
også skal løses på Samsø. 
 

5. Eventuel 
Der var intet til behandling under eventuelt 
 

6. Møder i 2012  
Tidspunktet for den årlige udflugt er aftalt til den 9. september 2012.  
Der er forslag om at se på naturnær skovdrift 

 
Med venlig hilsen 
 
Sekretær 
Knud Erik Hesselbjerg  
7254 3954  
knehe@nst.dk      


