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Referat af møde i brugerrådet. 
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Deltagere:  
 Lene Lie, Århus Kommune (LL) 
 Thomas Brandt Ebbesen, Skanderborg Kommune (TBE) 
 Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune (AA) 
 Poul-Henrik Knuhtsen, Danmarks Naturfredningsforening (PHK) 
 Flemming Johansen, Dansk Orienterings Forbund (FJ) 
 Niels Juhl Bundgård Jensen, Søhøjlandet (NBJ) 
 Leo Nielsen, Brugerrådet for Silkeborgsøerne (LN)  
 Leif Pedersen, Silkeborg Kommune (LP) 
 
Afbud og  
fravær: Keld Rasmussen, Horsens Kommunen (KR) 
      Stine Wraae Bach, Odder Kommune (STB) 
 Bjarne Manstrup, Samsø Kommune (BM) 
 Knud Erik Hesselbjerg, Søhøjlandet (KEH) 
 Kim Thisted, Viskum Savværk (KT) 
  Ole Olsen, Silkeborg Kommune (OO) 
 Peder Poulsen, Friluftsrådet (PP) 

Henrik Felding, Danmarks Idrætsforbund (HF) 
Kristian Søberg, Århus-Hadsten Landboforening (KS)  

 
Referent: Dinna Bælum 
 
 
Dagsorden: 
 

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

2. Godkendelse af referatet af mødet den 15. april 2010. 
Det udsendte referat blev godkendt. 

 
3. Meddelelser.  
 

• Fusionen mellem SNS og BLST. NBJ orienterer. 
D. 1. januar 2011 fusionerer Skov- og Naturstyrelsen med By- og Landskabssty-
relsen. Øverste direktør for den ny Naturstyrelse bliver Niels Christensen, tidlige-
re direktør for BLST.  
 
Efter fusionen vil landet være delt op i 3 Landsdele, hvor Søhøjlandet hører til 
Landsdel Nord. (Se bilag) 
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MC Aalborg og SNS Himmerland og MC Ringkøbing og SNS Vestjylland samles 
til én organisatorisk enhed, NST Aalborg og NST Vestjylland. MC Århus vil lige-
ledes høre under Landsdel Nord, som NST Århus. Naturstyrelsens vicedirektør 
for Landsdel Nord er Hans Høyer.  
 
Efter fusionen vil myndighedsopgaverne indenfor skovloven og jagt- og vildfor-
valtningsloven følge de eksisterende kommune- og regionsgrænser. Det betyder 
at opgaverne i Horsens og Hedensted kommune overgår fuldt ud til Søhøjlandet. 

 
 

• Mulige ændringer af skovloven. Dyrehaver. NBJ orienterer 
Lovforslaget om stop for yderligere dyrehaver i fredskov er sendt i Skovpolitisk 
Udvalg. Der forventes en udmelding i marts 2011. 

 
  

• UdiNaturen // Søhøjlandet. NBJ orienterer 
Den nye hjemmeside www.udinaturen.dk er nu tilgængelig. Udinaturen er et 
samarbejde mellem SNS og bla. kommunerne med Skanderborg Kommune som 
test Kommune. Der arbejdes løbende med at gøre denne portal større med op-
lysninger om naturruter og faciliteter i hele landet. 
 
Sideløbende med denne portal, kører Natur- og Kulturdatabasen, der ved hjælp 
af 2D koder skal knytte historie til et angivet punkt. Der arbejdes i øjeblikket med 
teknologien bag denne portal. 
  

 
• Hugstplan 2011. NBJ orienterer 
Hugstplanen for 2011 indeholder fuldt hugstprogram i forhold til driftsplanen. Der 
forventes ingen eller kun små renafdrifter af arealerne. Det forventes at budgettet 
kan holdes ved udtynding. 
 

 
• Status for Grønne Partnerskaber og andre projekter. NBJ orienterer.  
Oversigt over afsluttede Miljømilliard projekter for 2007-2010 gennemgåes. 
 
Svar på ansøgninger om Lokale Grønne Partnerskaber er lige kommet. Status 
for projekterne er således: 
 
StoryTouren – Skanderborg Kommune (positiv) 
Rydning af Sukkertoppen - Horsens Kommune (positiv) 
Naturoplevelser på Danmarks tag (positiv) 
Sti nord om søerne – Skanderborg Kommune (negativ) 
Arboretum Paludosum (negativ) 
Madpakkehus Overholt Plantage (negativ) 
 
Derudover er der givet tilsagn om støtte til projektet Kollens Møllesø. 
 
 
• Motorvejsanlægget omkring Silkeborg. OLA orienterer 
Planlægningen af Kombilinjen ved Silkeborg er langt fremskreden. Inden detail-
besigtigelsen umiddelbart efter nytår resterer behandling af sagen efter skovlo-
ven og afslutning af selve jordfordelingssagen. Det forventes, at der i forbindelse 
med behandlingen efter skovloven stilles vilkår om udlæg af erstatningsskov på 
mellem 100-120 ha, hvilket fortæller, at meget store skovområder berøres af vej-
projektet. 
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Ca. 32 ha offentlig skov berøres direkte af anlægget, bl.a. Hvinningdal Skov, 
Kejlstrup Skov med Silkeborg Dyrehave og Nordskoven. Det tilstræbes, at disse 
arealer kompenseres ved udlæg af nye skov- og naturarealer i tilknytning til disse 
skove, således at der bl.a. skabes bedre sammenhæng mellem Nordskoven og 
Bjørnholt samt arrondering af den nye skov ved Hvinningdal. Der vedhæftes 
kortbilag fra Nordskoven, som er første udkast til den nye vandretursfolder, der 
skal revideres som konsekvens af det nye vejanlæg. (Se bilag) 
 
 
• Vandboringer i Nordskoven. OLA orienterer 
Forsyningen og Silkeborg Kommune har rettet henvendelse til SNS Søhøjlandet 
om muligheden for at udnytte drikkevandsmagasinet i Nordskoven (område med 
særlige drikkevandsinteresser). Der er gennemført prøveboringer, og i øjeblikket 
laves forarbejde til en VVM-screening for at sikre eller belyse, at indvindingen ik-
ke medfører negativ påvirkning af skov- og naturområderne i Nordskoven. 
 
• Skovens Dag 2011 - Skoven i øjenhøjde. NBJ orienterer 
Skovens Dag 2011 er fastlagt til d. 8. maj i True skov.  
 

 
4. Græsning på Samsø. AST orienterer 

Vi har haft 84 ha græsningsarealer fordelt på 6 kontrakter i udbud. Det drejer sig 
om arealerne ved Sandballegård, Thomasminde, Vestballegård, Svinekilden, 
Espedal og Møgelskår. Udbudet gik til 2 lokale, men for første gang havde vi en 
seriøs byder fra fastlandet med i opløbet. Kontrakterne løber over en 5-årig pe-
riode. 
 

  
5. Hundetræning i Statens skove. NBJ orienterer 

SNS er blevet gjort opmærksom på at en rundspørge vedr. afslag på ansøg-
ninger om hundetræning i skoven er i gang. Det oplyses at vi i SNS, Søhøjlan-
det henviser til 3 steder, hvor der kan trænes med hunde, og at der på arealer 
med eksempelvis kvæg græsning, gives afslag. Yderligere kan der henvises til 
brug af hundeskovene. 
 

 
6. Mødeplan for 2011. 

 
• De næste møder 

 
Møderne i 2011 blev aftalt til: 
 
28. april 2011 
08. september 2011 
17. november 2011 
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7. Eventuelt. 
 
Der var intet til behandling under eventuelt. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Dinna Bælum 
Kontorelev 
Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet 
Tlf. 8798 9120 
dinba@sns.dk 
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