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Referat af møde i Brugerrådet. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 19. maj 2011 kl. 14.00 
 
Mødested: Mødelokalet. Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg 
 
Deltagere:  
 Ole Olesen, Silkeborg Kommune 
 Leif Pedersen, Silkeborg Kommune 
 Keld Rasmussen, Horsens Kommunen 
 Thomas Brandt Ebbesen, Skanderborg Kommune 
 Stine Wraae Bach, Odder Kommune 
 Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune 
 Poul-Henrik Knuhtsen, Danmarks Naturfredningsforening 
 Jørgen Krog, Friluftsrådet  
 Henrik Felding, Danmarks Idrætsforbund 
 Leo Nielsen, Brugerrådet for Silkeborgsøerne 
 Niels Juhl Bundgård Jensen, Naturstyrelsen 
 Knud Erik Hesselbjerg; Naturstyrelsen 
  
Afbud og  
fravær: Lene Lie, Århus Kommune 

Bjarne Manstrup, Samsø Kommune 
Flemming Johansen, Dansk Orienterings Forbund 
Kristian Søberg, Landboforeningen Kronjylland 

 Kim Thisted, Viskum Savværk 
 
Referent: Knud Erik Hesselbjerg 
_________________________________________________________________________ 
 
Forslag til dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Den omdelte udvidede dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af mødet den 25. november 2010 
Det udsendte referat blev godkendt 
 

3. Meddelelser:  
• Naturstyrelsen. Hvad er der sket siden sidst i og med den nye styrelse? 

Den nye fusionerede styrelse blev søsat 1. januar 2011. Fusionen har med-
ført en lang række tekniske og systemmæssige ændringer. Der blev nævnt 
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nyt regnskabssystem, nyt telefonsystem med central omstilling, nyt intranet, 
ny hjemmeside og nyt logo.  
Vi har fået mange nye kolleger. Det giver gode muligheder for nye samar-
bejdsflader og synergier. 
Der var medlemmer som havde svært ved at finde referaterne fra brugerud-
valget på den nye hjemmeside, og der var nogen der synes at den var van-
skeligere at navigere rundt i end den gamle side. 
Vi er endnu ikke helt på plads med alle systemer. Vi må konstatere at ”ting 
tager tid” og nogen ting tager også meget længere tid end vi havde forventet. 
Fusionen til den nye Naturstyrelse, ændre ikke på Brugerrådets opgaver og 
sammensætning. 
 

• Projektoversigt. Status for aktuelle og mulige projekter 
Alle projekter er organiseret i et partnerskab med kommuner og lokale inte-
resseorganisationer. 

 
1. Vilholt Mølle 

Projektet nærmer sig sin afslutning. Den nye strækning på Gudenåen, 
der opstod da vi fjernede opstemningen, er velfungerende. Den har lige 
været afprøvet sammen med kanoudlejerne. Der er afsat midler til ud-
videlse af udstillingen på Klostermølle, så denne også kommer til at in-
deholde historien om Vilholt Mølle. 
 

2. Anebjerg Skov 
Der er allerede etableret 80 ha ny skov i Anebjerg mellem Skanderborg 
og Stilling. Det er lige lykkedes at erhverve yderlige 30 ha, som vil blive 
tilplantet i 2012. 
 

3. Vædebro 
Det nye opholdsareal og badestrand ved øst enden af Mossø er indviet 
og efterfølgende er der etableret en udstilling i madpakkehuset. Der 
mangler nu kun etablering af en handicapvenlig badebro.  
 

4. Illerup Ådal 
Den nye sti i Illerup Ådal er også indviet. Lige nu er den under omlæg-
ning så brugerne undgår at færdes sammen med kvier og stude. Der er 
opsat skilte, men den planlægte folder er endnu ikke udarbejdet. 
 

5. Slotsholmen 
Det nye anlæg på Slotsholmen i Silkeborg Langsø er indviet. Det er 
primært Silkeborg Kommune der har været tovholder på dette projekt. 
 

6. Ørnsø stien 
Stien rundt om Ørnsø i Silkeborg blev indviet samtidig med at mødet i 
brugerrådet blev afholdt. 
 

7. Kollens Mølle 
Projektet har til formål at renovere møllesøen og omgivelserne. De nye 
vandplaner peger på at det kunne være gunstigt hvis spærringen i ste-
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det blev fjernet. Projektet er udsat indtil der findes en afklaring i forbin-
delse med udmøntningen af de endelige vandplaner. 

 
8. Mountainbike banen 

Banen er indviet. Der er for nylig opsat informationsskilte og trykt en 
folder. I løbet af sommeren vil denne bane indgå i en national markeds-
føring af de bedste og mest udfordrende baner i Danmark. 
   

9. Hundeskov ved De små fisk i Sejs ved Silkeborg 
Hundeskoven er etableret og indviet sammen med en lokal aktivitets-
gruppe. 
 

10. Hundeskov Siim Skov ved Ry 
Denne er næsten færdigetableret, men endnu ikke indviet. 
 

11. Hundeskov ved Gl. Rye 
Denne er etableret og indviet sammen med en bålhytte der også blev 
virkeliggjort gennem et partnerskab. 
 

12. Storyturen i Ry 
Dette er et nyt partnerskab med mange deltagere herunder oriente-
ringsforbundet som vil anvende turen til et af deres ”Find vej” ruter med 
faste poster. Turen vil fortælle lokale natur- og kulturhistorier om Ry og 
Rys omegn. Anvendelsen af 2D koder til smartphones vil blive udviklet i 
dette projekt. 
 

13. Sti Nord om Søerne 
Der er etableret stier fra Ry til Silkeborg syd om søerne. Dette projekt 
arbejder med at få etableret et tilsvarende stisystem nord om søerne fra 
Silkeborg til Ry. Projektet er endnu ikke fuldt finansieret. 
 

14. Arboretet i forbindelse med ferskvandscenteret i silkeborg 
Vådbundsarboretet vil i projektet blive bedre formidlet til publikum og 
der vil blive udarbejdet undervisningsmateriale til skoler. 
 

15. Høgdal 
Samarbejdet om driften af den historiske gård Høgdal er under nyetab-
lering. Projektet er endnu ikke fuldt finansieret. 
 

16. True Skov ved Århus. Nyt bålhus 
Der er ved at blive bygget et bålhus i True skov i samarbejde med 
SFOen i True by. 
 

17. Odden i Silkeborg 
Brugerrådet er inviteret til indvielsen af sundhedssporet på Odden fre-
dag den 27. maj. Samtidig skydes der en idefase i gang om den fremti-
dige benyttelse af Odden, som ligger som en halvø i Silkeborg Langsø 
midt i Silkeborg by. 
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18. Sti langs kysten ved Hov 
Et nyt partnerskab om en sti langs kysten i Hov ved Odder og rundt om 
og i Hov er under beskrivelse på foranledning af lokale ildsjæle. Der 
indgår også kystbeskyttelse i projektet. 
 

• UdiNaturen // Søhøjlandet 
Visionerne om at formidle naturen til borgerne og naturturisterne blev gen-
nemgået. Lige nu er der 3 projektet. UdiNaturen på styrelsens hjemmeside. 
Denne database skal udvikles både hvad angår indhold og brugerflade. Udi-
naturen//Søhøjlandet er et lokal projekt der producerer mobile formidlingsløs-
ninger til UdiNaturen. Og en overvejelse/plan om at der kan etableres en na-
tional platform med samlet information til den udenlandske naturturist. UdiNa-
turen er den løsning der kan levere naturdata til den samlende platform. 
 

• Fældning i Nordskoven til motorvejen 
Brugerrådet blev informeret om hvor langt vi er med fældningen af traceen til 
den nye motorvej omkring Silkeborg. I denne forbindelse blev der udtalt et 
ønske om at der blev etableret nye skovbryn langs motorvejen i de gennem-
brudte bevoksninger. Samtidig blev der foreslået en kampagne omkring de 
fortidsminder der findes langs denne strækning. 
 

• Status for hugst 2011 
Vi har i år budgetteret med at gennemføre den fulde planhugst samtidig med 
at der foretages en ekstraordinær hugst til motorvejens trace. Erstatningen fra 
arealafståelsen til motorvejen planlægges anvendt til etablering af ny skov 
omkring Silkeborg . 
Næsten hele årets hugst af nåletræ er gennemført. Ca. halvdelen af løvtræ 
hugsten er ligeledes afsluttet. 
 

• Det internationale Skovår 2011 
Det internationale Skovår var et af de temaer der i år lå til grund for gennem-
førelse af Skovens Dag. Rådet fik udleveret den brochure som styrelsen har 
udarbejdet i denne anledning. Måske bliver der planlagt andre aktiviteter se-
nere på året. 
 

• Biodiversitet - en folkesag 
Dette er et nyt initiativ fra miljøministerens side. Hun ønsker at medvirke til en 
folkelig debat på højde med den vi for nogle få år siden havde om klimaet. 
Debatoplægget kan findes på følgende link: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2011/Biodiversitet 
 
Der er lige åbnet en hjemme side til formålet der hedder Kære natur. Den kan 
findes her: http://www.kaerenatur.dk/ 
 
Hvis vi modtager nye initiativer til denne debat vil vi vende tilbage til bruger-
rådet. 
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• Hunde kampagnen 

Vi har i samarbejde med politiet gennemført en kampagne mod løse hunde 
her i foråret. Lige nu er det vores vurdering at det har virket, da vi kun har ud-
skrevet nogle få bøder. Presseomtalen har nok fået flere til at sætte hunden i 
snor. Der var enighed om at det er en vigtig kampagne og at den sammen 
med skiltning og flere hundeskove vil reducere antallet af løse hunde i vore 
skove og på naturarealerne. 
 

• Kronvildt i Velling 
Det ser ud til at der nu er en fast bestand af kronvildt i Velling Skovene ved 
Bryrup. 
 

• Løntilskud 
Vi har på enheden de seneste år haft et antal medarbejdere på løntilskuds-
ordningen. Det har indtil videre været en stor succes. De fleste er kommet vi-
dere til ordinære jobs hos andre, og de har alle givet nye vinkler og ny energi 
til kontoret. Ulempen er at de kan forlade os til at andet job med meget kort 
varsel, men det lever vi med. 

 
4. Emner til årets ekskursion den 8. september 2011  

Forskellige temaer blev drøftet for vores sommerekskursion. De fleste medlemmer 
var stemt for en tur til naturarealerne på Samsø. Så det bliver det. 
Tidspunktet er den 8. september 2011. Planen er at vi mødes på havnen i Hov kl. 
9.15 til den færge der afgår kl. 9.30. Vi lejer en bus på øen, så vi har mulighed for 
at komme samlet omkring. 
 

5. Eventuelt 
Under eventuelt blev der spurgt om enheden sælger ud af skovene. Hertil svarede 
NJB at der gør enheden ikke. Derimod køber vi arealer til skovrejsning så skovarea-
let vokser. 
 
Det blev også foreslået at nogle at de arealer der opkøbes til gennemførelse af vå-
dengsprojekterne forblev i statens eje. NJB kunne hertil oplyse at det ikke p.t. lå in-
den for de udtalte rammer. 
 

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


