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1. Meddelelser fra distriktet: 
Der er godt gang i kontorudbygning. Byggeriet sker bl.a. med baggrund i udpegningen som 
Landsdelscenter. Der bygges så der kan rummes minimum 20 personer, byggeriet forventes 
færdigt 1. februar 2007. 
  
I toiletbygningen ved Slåensø, der er indrettet som et bæredygtigt toilet med solpaneler og 
vandindvinding fra et vandløb, har der igen været tyveri. Der er blevet stjålet solpaneler og 
styresystemer til vand og el. Det er nu 2. gang det bliver stjålet og det er ikke muligt at sikre 
udstyret bedre. Det er derfor besluttet at investere i en nedpløjning af et el-kabel. Dette gøres 
for i fremtiden at undgå tyverier og samtidig at udvide toilettets brugsmuligheder, der hidtil 
har været afhængige af en vis solhøjde. Distriktet vurderer, at toilettet dermed bliver mere 
stabil i drift ok kan holdes åbent fra 1. april til efterårsferien. Efterfølgende er kablet nedgra-
vet. 
 
Sporet omkring Thorsø er nu indviet som et led i ”Spor i landskabet”. Der er i lokalområdet 
god tilfredshed med ruten. Ruten er lagt dels i Statsskoven dels på private arealer, hvor der 
ikke er skiltet, men da ruten forløber ad naturlige ruter er skiltningen ikke nødvendig her. 
 
I takt med nedgangen i antallet af egne ansatte, vil der ske udlicitering af arbejdsopgaver. I år 
er klippegrønt og vejarbejde udliciteret. Flere opgaver kan følge i takt med nedgangen i antal-
let af egne ansatte. 
 
I et samarbejde med Økomuseet er der lavet et nyt tiltag i Danmark: Bjergbestigning. På 
hjemmesiden www.bestigbjerge.dk kan man samle højdemeter. Distriktet har flere ”bjerge” 
med i tiltaget. 
  
Det er besluttet, at alle Statsskovdistrikter skal certificeres efter såvel FSC- og PEFC- ordnin-
gerne. Fussingø og Kronborg distrikter har været pilot distrikter. Firmaet NEPCON udvælger 
4-6 distrikter til kontrol. Certificeringen af alle skovdistrikter forventes gennemført indenfor 
1-2 år. Det er senere fra centralt hold besluttet, at brugerrådsmedlemmerne skal høres i en in-
teressenthøring. Det har siden hen vist sig, at Silkeborg Distrikt er et af de distrikter der er 
udvalgt til kontrol. 
 
Flemming Johansen har efterlyst en ophalingsmulighed ved Ørnsø. Der er stigende behov for 
et sted i forbindelse med at publikum sejler Silkeborg rundt i kano/ kajak.  På publikumsarea-
let ved Ørnsø er der lavet en bro med tilhørende udstigningsmulighed, evt. brug af dette sted 
skal afklares.  Bo Ryge Sørensen peger på muligheden for at hale kano/ kajak op ved bådplad-
serne i Lysbro skov. Distriktet forsøger at imødekomme ønsket efter en afvejning af de 2 mu-
lige placeringer. 
 
For at øge specielt de store skoleklassers adgang til at løbe orienteringsløb, ønsker Silkeborg 
OK at oprette faste løbeposter i skovene. Distriktet er som udgangspunkt velvilligt indstillet, 
men er samtidig opmærksom på, at presset på skovene er stadigt stigende, med negative føl-
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ger for dyrelivet. Bo Ryge Sørensen fremhævede, at der er flere dyr i de private skove end i 
Statens og at en øget brug af Statsskovene uværgligt vil betyde dårligere forhold for dyrene. 
Der blev peget kommunens skov i Balle, mens det på distriktet er oplagt med Lysbro Skov og 
derud over skal også en løsning i Nordskoven undersøges. Desuden er der allerede et fastpost-
system i skovene omkring Almindsø. 
 
I et samarbejde med flere interessenter, er der startet et projekt i DGI regi: Gang i Silkeborg. 
Distriktet har udlagt ruter i 3 skove; Nordskoven, Vesterskoven ved Jenskær og Hvinningdal. 
Målet med projektet er at få gang i borgere, der af en eller anden grund ikke i forvejen motio-
nerer i skovene. Det er tanken at projektet skal kunne bruges dels af lokale beboere, men også 
af borgere i andre byer med lignende projekter. 
 
2. Status fra Landsdelscentret 
Som der er fremgået af dagspressen, har regeringen i et samarbejde med Dansk Folkeparti af-
sat et beløb til naturgenopretning kaldet; Miljømilliarden. Denne bevilling skal bl. a. bruges til 
at gennemføre større naturgenopretningsprojekter, specielt som opfølgning på Vandmiljøplan 
II. Der er på Skov- og Naturstyrelsens Landsdelscentre oprettet nogle stillinger, som primært 
skal beskæftige sig med disse projekter. På Landsdelscenter Midtjylland er Henning Herman-
sen ansvarlig for projekter under Miljømilliarden såvel som den almindelige naturgenopret-
ning. 
 
Henning gennemgik det oplæg der arbejdes ud fra. Det rummer 11 indsatsområder, hvor Gu-
denåen og Randers Fjord er ét af dem. Indsatsområderne skal ses forholdsvist bredt, så når 
Gudenåen er et indsatsområde, dækker det også over tilløbende åer, søer og afstrømning. 
 
Som et led i Miljømilliarden er der sat midler af til Grønne partnerskaber. De Grønne Partner-
skaber skal ses som en mulighed for at gennemføre projekter med f.eks. erhvervslivet eller 
foreninger. Når ordningen er endelig på plads vil der komme en hjemmeside hvor bl.a. forma-
lia til ansøgninger vil blive offentliggjort. Bo Ryge Sørensen spurgte om det var til denne pul-
je f.eks. DN kunne komme med forslag. Til denne ordning kan alle i princippet søge, men 
grundet det årlige bevillingsniveau på 10-15 mio. kr. kan der ikke påregens løftet større pro-
jekter ad denne kanal. Derfor skal DN eller andre interesserede ikke holde sig tilbage, men 
melde gode projekter til Statsskovsdistriktet, der så kan indstille et Naturforvaltningsprojekt 
til Centralstyrelsen. Det sidste nye omkring de grønne partnerskaber er, at den hjemmeside 
man skal kunne søge flere oplysninger på og ansøge fra, formentlig er klar indenfor et par 
uger (fra 21/2-2007). 
 
3. Distriktets interne friluftsforum 
NBJ præsenterede et nyt tiltag på friluftsområdet på distriktet: friluftsforum. Friluftsforumet 
er sammensat af 3 skovarbejdere og 2 funktionærer med NBJ som formand. Det er tænkt som 
et sted hvor ideer kan drøftes og retningslinierne for den fremtidige indsats skal besluttes. Der 
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arbejdes ud fra en liste med forslag til hvad der kan gennemføres. Det nuværende indhold på 
listen blev kort gennemgået og understreget at det er en stor samle liste hvor der både kan ske 
til og afgang. Arbejdet med listen skal føre frem til en prioritering af distriktets indsats på 
publikumsområdet. Bo Ryge Sørensen spurgte til de planlagte madpakkehuse ved Hundsø. 
Der bliver placeret 2 madpakkehuse i Velling Skov; et ved den store rasteplads på landevejen 
og på ”Den grønne plads” på Lystrupmindevej i den syd-vestlig del af skoven. Placeringen 
ved Hundsø er således droppet. 
 
4. Løsgående hunde 
Bo Ryge Sørensen fortalte at der er mange løsgående hunde i såvel Nordskoven som Vester-
skoven. Han efterlyste en mere proaktiv linie fra distriktets side. NBJ fortalte, at med færre 
ansatte skovarbejdere og funktionærerne mere bundet på kontoret, bliver kontrollen med løse 
hunde nedprioriteret. Vi fører kontrol i det omfang det er muligt, velvidende at vi ikke får løst 
alle problemer og at løsninger er velkomne. Brugerrådet var af den mening, at der er tale om 
et holdningsskred i befolkningen, så det er mere legitimt at færdes med hunde løs. 
 
5. Kørsel med hundespand 
Bo Ryge Sørensen har under en skovtur i Nordskoven været udsat for et slædehundespand der 
ikke var afrettede. Distriktet noterer hændelsen til en senere revision af slædehundepolitikken. 
Der er på distriktet et enkelt spand hunde der træner i skovene. Føreren har bedt om lov til at 
anvende en ATV (4-hjulet motorcykel) i stedet for sulkyen. Brugerrådets indstilling var en 
klar afvisning af at bruge en ATV a.h.t. signalværdien overfor andre gæster, der kunne forle-
des til at tro at det er i orden at køre ATV i skovene. Efterfølgende er ønsket afvist. 
 
6. Parkeringspladser 
Bo Ryge Sørensen har ved parkering holdt indenfor bommen ved Hårup Vej og har for det få-
et en bøde fra politiet, med baggrund i en rapport optaget af en af distriktets ansatte. BRS 
mente, at nogle af distriktets P-pladserne er for små til dagligt brug. Han opfordrede til at sør-
ge for tilstrækkelig plads og en fortolkning af parkeringsbegrebet som var lidt mere smidig. 
NBJ medgav at der nok i situationen burde være udvist større smidighed. Distriktet overvejer 
hvordan P-forholdene kan bedres. 
  
7. Det offentlige brugerrådsmøde og information om arbejdet i brugerrådet 
Bo Ryge Sørensen efterlyste bedre adgang til oplysninger om brugerrådet på distriktets 
hjemmeside og informationer om det offentlige møde.  
Der er netop i de seneste dage lagt en deltagerliste over brugerrådets medlemmer på distriktets 
hjemmeside. Henvendelser til medlemmerne vil ske gennem distriktet, da der ikke ligger 
adresser eller tlf. nr. på medlemmerne. Brugerrådet tilsluttede sig at referaterne lægges ud på 
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hjemmesiden efter godkendelse. Det blev besluttet, at referatet udsendes til brugerrådets med-
lemmer til en 14 dages høringsperiode, hvor efter det vil blive lagt på hjemmesiden. 
NBJ foreslog, at der til foråret gennemføres et offentligt møde i form af en tur til aktuelle ste-
der på distriktet. Distriktet sætter en dato. 
 
 
8. Orientering om kommunesammenlægningen 
Når amter og kommuner til nytår nedlægges, kommer der til at ske en del forandringer på 
Statsskovdistrikterne og for Skov- og Naturstyrelsen som helhed. Der vil i et eller andet, end-
nu ukendt omfang, ske ændringer i distrikternes tilsynsgrænser. Der vil skulle overtages en 
række opgaver fra amterne og ske op rettelse af 7 miljø centre. 
Brugerrådet bliver påvirket gennem amternes nedlæggelse og ændring i antallet af kommuner. 
Det har været på tale, at distriktet skal sidde med i de grønne råd i de nye kommuner. Distrik-
tet har dog tanker om at tilbyde de fleste kommuner indenfor skovlovskredsen en plads i Bru-
gerrådet. Brugerrådets medlemmer udtrykte tilfredshed med rådet og udtrykte at det er et godt 
forum til at drøfte distriktets arbejde. 
 
 
9. Eventuelt  
Bo Ryge Sørensen havde ønsket et dagsordenspunkt om forholdene på Trækstien. Der sker 
igen en udvanding af dels distriktets grænser og Naturbeskyttelsen. BRS havde en række bil-
leder fra Trækstien, der blev gennemgået. Distriktet tager sin del op og strammer op på ned-
skæringen og andre forhold. Resten bliver op til kommunen efter nytår at sikre, at det store 
arbejde der blev lagt i oprydningen langs stien ikke går til i haveopfyld og nye anlæg. 
 
Mødet sluttede kl. 16.30 
 
 


