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Rune Hauskov Christensen, Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet 
Lars Bruun Hansen, Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, referent  
 
Mødet startede med, at Rasmus Lykkegaard sagde pænt tak for deltagelse i Brugerrådet gen-
nem 10 år og overgav pladsen til Henrik Felding. 
 
Herefter præsenterede NBJ enheden og de arbejdsopgaver der bliver løst her. 
 
Derpå fulgte en introduktion af de enkelte medlemmer, hvor kun de ansatte fra Skov- og Na-
turstyrelsen har deltaget i Brugerrådsmøder før. 
 
1. Meddelelser fra distriktet: 
NBJ beskrev de ændringer der er gennemført i Miljøministeriet. Af betydning for Skov- og 
Naturstyrelsen, er de vigtigste, at der er sket en opdeling af de hidtidige arbejdsopgaver i 2 
nye styrelser; Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen er sammensat af en forholdsvis lille central Styrelse og 19 lokale en-
heder, hvor af 6 har funktion af landsdelscenter og 3 har driftsfunktioner. By- og Landskabs-
styrelsen har en forholdsvis stor centralstyrelse og desuden er de 6 miljøcentre også knyttet til 
denne styrelse. 
 
Udover de organisatoriske ændringer, er der navngivet på anden vis. Titlen af Statsskovdi-
strikt er afskaffet og i stedet hedder de lokale enheder nu Skov- og Naturstyrelsen, efterfulgt 
af et lokalt stednavn. Det der tidligere hed Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg Statsskovdi-
strikt er nu blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet. 
 
NBJ beskrev kort de landsdelscenter opgaver der ligger ved Enheden; tilskud efter Skovloven, 
Natura 2000 registrering og sagsbehandling, arbejdet med udmøntning af Miljø-milliarden og 
som landsdækkende opgaver tilskud til okkerbekæmpelse og vandløbsrestaurering. 
 
Sune Kjær spurgte til hvordan det sikres at de arbejdsopgaver der hidtil har været med til at 
finansiere driften af Skov- og Naturstyrelsens arealer fortsat vil give et positivt bidrag. Hertil 
svarede NBJ, at selve skovdriften sandsynligvis ikke vil ændre sig i de næste mange år. På 
langt sigt kan den naturnæres skovdrift medføre et ringere økonomisk udbytte. 
 
Udlicitering af arbejdsopgaver: Da der de seneste år har været en nedgang i arbejdsstyrken 
på Enheden, har det ført til et øget udbud af arbejdsopgaver til ekstern udførelse. I år der det 
således planen at der skal udbydes vejvedligeholdelse, opkapning af Douglasgran, sporknus-
ning (bl.a. med GPS) og græsslåning. NBJ beskrev Enhedens arbejde omkring Douglasgran. 
Det er i høj grad blevet et kandetegn for Enheden at sælge stor dimensioneret Douglas. For 
øjeblikket er ser således kontakt omkring levering af 2 store master til England. 
 
Som opfølgning på punktet var der lidt snak om naturnær drift, renafdrifter og driftsplaner. 
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Certificering: Hele Skov- og Naturstyrelsen er nu blevet godkendt efter 2 certificeringsord-
ninger; PEFC og FSC. Godkendelse efter begge ordninger stod NEPCON for. Søhøjlandet 
blev godkendt i 2007 og der arbejdes stadigt med at sikre opfyldelse af ordningerne. For nu-
værende arbejdes på et ”PAS PÅ” kort med angivelse af nøglebiotoper og andre vigtige natur- 
og kulturspor. 
 
Poul-Henrik Knuhtsen spurgte til kravene til veje der kan bære publikum. NBJ svarede at han 
ikke vidste de nærmere omstændigheder omkring disse krav, men der var enighed om, at ve-
jene i Skov- og Naturstyrelsen levede op til de krav publikum stiller til veje. Enheden er op-
mærksom på, at skovningsaktiviteter ikke varigt må ødelægge publikums brug af skovene. 
 
Der var lidt snak om ordningernes forskellige krav i forskellige lande, hvor kravene er stram-
mere jo mere udviklet landet er. 
 
Bjergbestigning: I et samarbejde mellem Silkeborg, Skanderborg og Horsens kommuner, 
Ejerbavnehøjs Venner, Søhøjlandets Økomuseum og SNS Søhøjlandet er der lavet en netba-
seret ”bjergbestigningskomkurrence” der dækker at antal ”bjerge” i hver kommune. Ved be-
stigning af alle ”bjerge” er der mulighed for at komme i ”Hall off fame”. 
 
SkovUdviklingsTyper (SUT): Alle Skov- og Naturstyrelsens skove er opdelt i et antal skov-
udviklingstyper. Det er tanken bag udpegningen, at skovtypen skal være den for stedet opti-
male bevoksningstype. Sigtet for udviklingen af typerne er 2-300 år, og det vil bl.a. ske gen-
nem introduktion af de optimale træarter. 
 
Grønne partnerskaber: Rune Hauskov Christiansen uddelte noget materiale omkring dels de 
generelle bestemmelser dels den lokale udmøntning. Ideerne bag de Grønne Partnerskaber er, 
at der skal ske en inddragelse af lokale kræfter der kan sikre en lokal tilslutning. 
 
De Grønne Partnerskaber er en udløber af Miljømilliarden hvor der over 3 år er afsat 50 mio. 
kr. til dette formål. Der kan ydes tilskud til en bred vifte af lokale tiltag, indenfor Enhedens 
områder er der søgt tilskud til 46 projekter hvoraf 24 har fået tilsagn og kun 9 afslag. For de 
24 tilsagn der er givet, er der et samlet budget på 21 mio. kr. Midlerne bevilliges centralt af 
SNS, som har støttet projekterne i varierende omfang. 
 
Status på tilskudsområdet: Da Landdistriktsprogrammet, der er EU-støttet, i 2007 blev ved-
taget politisk, betød det, at ordningerne til tilskud efter Skovloven (Skovrejsning og Bæredyg-
tig skovdrift) skulle ændres så de var i overensstemmelse med dette. Det har betydet, at ord-
ningerne først er blevet godkendt i 2008. Det har således ikke været muligt at give tilsagn til 
ansøgere indenfor de normale frister. Til Bæredygtig skovdrift blev tilsagn givet i marts må-
ned. Skovrejsningen er endnu ikke færdigbehandlet, da ordningen med skovrejsning i neutral-
områder endnu ikke er godkendt i EU. 
 
Vi er samtidig i den situation, at næste runde ansøgning om skovrejsning er d. 15/5. 
 
Landsdækkende friluftstiltag: NBJ fortalte, at der er indtil flere landsdækkende tiltag a la 
Skovens Dag i støbeskeen. Desværre er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at fortælle 
nærmere om dem, men der vil indenfor det næste år komme mindst 2 landsdækkende arran-
gementer i SNS regi. 
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Miljømilliarden: Selvom punktet blev taget som sidste punkt før eventuelt, tages det til refe-
rat her. NBJ præsenterede kort Milliarden. Der er 11 indsatsområder med i alt 40 projekter. I 
Søhøjlandets ”LDC-område” er der 4 områder; Nissum Fjord & Storå, Ringkøbing Fjor & 
Skjernå, Centrale Limfjord og Gudenåen & Randers Fjord. I Gudenåen og Randers Fjord er 
der 4 aktive projekter: Haslund- Værum engen der har ejerskab på Kronjyllands Enhed, Ul-
dum Kær med ejerskab hos SNS Trekantsområdet og Vilholt Mølle og Anebjerg skovrejs-
ning. 
 
Hvis alt falder i hak, er det håbet, at projektet omkring Vilholt Mølle, der er et projekt der skal 
fjerne en opstemning af Gudenåen, kan blive realiseret til efteråret 2008. 
 
Anebjerg skovrejsning er et 300 ha. stort skovrejsningsområde, der er tænkt at skulle adskille 
byområderne ved Skanderborg sø og Stilling sø med skov for at sikre grundvand og bidrage 
med rekreative muligheder. 
 
2. Natur-kultur database for Søhøjlandet 
NBJ præsenterede en ny Natur & Kultur database som Søhøjlandets Økomuseum står som 
udvikler af. Det er planen at der skal oprettes en hjemmeside der i Flash teknologi skal give 
adgang til faciliteter og arrangementer i Søhøjlandet. Når hjemmesiden er færdig, vil der være 
en zoom-funktion som kendt fra Google Earth. Projektet har baggrund i Økomuseets Søhøj-
landsprojekt. 
 
3. Distriktets interne tanker om friluftstiltag i 2008 
Fra distriktets interne Friluftsforum er der udarbejdet en liste over friluftstiltag der kan gen-
nemføres i 2008 afhængig af årets bevilling. På listen over årets nye tiltag er: 
I og omkring Velling skov er det planen at opstille 2 madpakkehuse; et på ”Den Grønne 
Plads” på Lystrupmindevej og et på rastepladsen på vejen mellem Bryrup og Them. Der er 
tidligere givet separat bevilling til disse madpakkehuse, men det var ikke muligt  at få tilladel-
serne gennem inden tilskuddet bortfald. Nu er tilladelserne klar, men bevillingen er væk. 
Begge madpakkehuse vil dog nu blive opført, selvom der ikke gives særskilt bevilling. 
 
Der vil blive etableret 3 nye grillpladser; ved Langsøstien i nærheden af Hvidehus, ved Lillesø 
i Nordskoven og ved Brillerne/Avnsø i Østerskoven. 
 
Desuden er der trimning af udsigter ved sø og åer på vej. Bl.a. rydning af flere udsigter på 
Odden. Her er der også planer om at etablere et område for byens yngste på den gamle tennis-
bane. Der er blevet efterlyst skraldespande på Odden. Enheden er dog ikke meget for opsæt-
ning af skraldespande, da det er erfaringen, at når der ingen skraldespande er, er publikum 
mere villig til at tage deres affald med sig. Er der skraldespande bruges de også selvom de al-
lerede er fyldte. Der var flere deltagere i mødet, der havde samme oplevelse. Leif Pedersen, 
Silkeborg Kommune får dog henvendelser fra borgere der spørger til skraldespande på Odden. 
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Opsætning af disse kan måske ske som et samarbejde mellem Kommunen og Enheden, da af-
faldstømning er et problem i driften af statsskovene. 
 
På Høgdal er der ansat en ny Naturvejleder. Høgdal drives som en naturskole i samarbejde 
med Silkeborg Kommune og skal fremstå som en gård i drift frem mod 1930’erne. Tidens øn-
sker går dog mod specielt ordentlige toiletfaciliteter, hvilket ikke er helt i tråd med ønsket om 
det tidstypiske – der arbejdes dog videre med løsning af problemet. 
 
For at styrke naturvejledningsfronten har en skovløber efter eget ønske påbegyndt Naturvejle-
deruddannelsen. 
 
I Solbjerg Skov er der etableret en indhegnet hundeskov. Området er meget søgt og bruges 
bl.a. til socialisering af hundene (og deres ejere?). Der blev spurgt om Enheden gør noget ud 
af markedsføring af hundeskovene, hertil svarede NBJ at der er lavet en folder over hhv. Sil-
keborg og Århus områderne. Desuden kan hundeskovene lige som de fleste andre friluftsfaci-
liteter findes på hjemmesiden: www.friluftskortet.dk . NBJ spurgte om brugerrådsmedlem-
merne i øvrigt synes, at der mangler i markedsføring af hundeskove? Generelt var der forslag 
om velkomstskilte til skovene med oplysninger om stedet. Forslaget tages med i betragtning, 
men i mange tilfælde sker adgangen til skove og andre arealer meget diffust med mange ad-
gangsveje og –stier. 
 
Omkring Slotsholmen i Silkeborg er et projekt i samarbejde mellem Silkeborg Kommune, 
Kulturarvsstyrelsen og Enheden ved at blive realiseret. Projektet skulle gerne bringe Lang-
søstien ind i byen. 
 
I Siim Skov – Kildebjergområdet ved Ry, hvor der både påtænkes etablering af skovlegeplad-
ser, udsigter og stier, er det planen at der skal ske en generel opgradering af skoven inden En-
heden etablerer de nye tiltag. Der skal først foretages en ”grund” skovning, så selve skovnin-
gen ikke ødelægger adgangen til de nye faciliteter. 
 
På Himmelbjerget har SNS overtaget arealer, så der er blevet bedre sammenhæng i mulighe-
derne for friluftsliv. Sammen med andre ejere i området; Tårnkomiteen, FDF-Sletten og Him-
melbjergegnenes Efterskole kan der laves nogle meget spændende stiforløb i området. Kort 
over arealer blev præsenteret. 
 
Poul-Herik Knuhtsen foreslog Enheden at anskaffe et areal, der er nabo til Ørnsø. Arealet, der 
ligger på nordsiden af søen, ville kunne åbne for en sti hele vejen rundt om Ørnsø. Leif Peder-
sen støttede forslaget og NBJ syntes det var en oplagt mulighed og så også muligheder af en 
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sammenbinding af de 4 nedlagte baner med Stationen som mål. I dag når ”den Skæve Bane” 
fra Brande ikke helt ind i Silkeborg. 
 
4. Eventuelt  
Sune Kjær takkede for mødet og sagde da han er suppleant for Friluftsrådet, at han desværre 
ikke ville kunne deltage mere som Friluftsrådsmand, da han grundet arbejdsmængde havde 
været nødt til at frasige arbejdet i friluftsrådet. Han foreslog i stedet at han i egenskab af leder 
af Friluftsvejleder-uddannelsen i Viborg og medlem af ”Dansk forum for friluftsliv” kunne 
repræsentere de professionelle friluftsbrugere. Desuden lovede han at fremsende en invitation 
til et seminar på Viborg Seminarium d. 28/4 om friluftsliv med fokus på sundhed.  
 
Keld Rasmussen spurgte om koordinering af turisme indsatsen på friluftsområdet, da han op-
levede at der nærmest ingen koordinering sker. NBJ svarede, at der ikke er noget formaliseret 
samarbejde på området, men at Enheden sammen med Ry Turistbureau har etableret Turist-
kontoret på Himmelbjerget. Sune Kjær fortalte om en Rangeruddannelse der bliver etableret i 
forbindelse med Thy Nationalpark, hvor man kan få en kortvarig uddannelse indenfor turis-
me. 
 
Henrik Felding spurgte, i sin egenskab som DIF valgt repræsentant, om der var andre idræts-
grupper Enheden kunne forestille sig kunne have brug for en stemme. Det blev forslået Hen-
rik at tage kontakt til de organiserede Mountainbikere. 
 
Mødet sluttede kl. 16.45 


