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Afbud:  

August Kragh, Haderslev Kommune, Tine Fricke, Aabenraa Kommune, Søren Svennesen Landbosyd.  

 

 

Dagsorden:  

 

Skovrejsning Oksbøl Skov – Rundvisning 

Brugerrådet blev i meget køligt og vådt vejr, vist til en top hvor, Inge Gillesberg og Lars Skovmøller, 

hurtigt gennemgik processerne i skovrejsningsprojektet og berettede at Naturstyrelsen også var blevet 

overrasket af det våde vejr og havde udskudt sine plantinger.  

 

Efterfølgende kørte brugerrådet til Nygård, hvor Foreningen Nygård havde været så venlige  

 

Opfølgning på referat fra sidste møde 

Der var flere gengangere i den præsenterede dagsorden derfor var der ingen kommentarer til referatet.   

 

Biodiversitetsskov status  

Regeringen har besluttet, at der på statens arealer skal udvælges 13.300 hektar urørt og biodiversitets 

skov. Der er nedsat et rådgivende forum bestående af forskere fra danske forskningsinstitutioner, der 

løbende skal rådgive Naturstyrelsen i forbindelse med udlægningen af skove til biodiversitetsformål.  

Desuden vil Skovrådet undervejs i processen blive bedt om at drøfte og kommentere konkrete faglige 

spørgsmål. Naturstyrelsen vil holde øvrige interessenter orienterede om processen og dens resultater. 
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En af Naturstyrelsens egne medarbejdere, Erik Buchwald, er i færd med at udarbejde en erhvervs 

Ph.d., hvor alt indsamlet data for de forskellige arealer analyseres og sammenlægges for at skabe et 

beslutningsgrundlag for den komne udpegning.  

 

Naturstyrelsen har også selv mulighed for at bidrage med inputs til udpegningen.  

 

Projekter med udpegningen kan følges på følgende hjemmeside. 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/  

På siden kan man blive oplyst om  

 Se forskerne i udvalget 

 Se tidsplan for skovrådet  

 Et løbende nyhedsfeed  

 

Inge Gillesberg orienterede om, at det ikke er fastlagt, hvor store sammenhængende arealer, der bliver 

tale om, men at det med stor sandsynlighed kommer til at dreje sig om arealer der nærmere er 100 

hektar end 10 hektar.  

 

Der var et spørgsmål om, hvor meget NST Sønderjylland kan bidrage med og det blev oplyst, at det 

kommer an på udpegningsprocessen. Dog er det sandsynligt, at Sønderjylland kommer i spil og det er 

bl.a. baggrunden for, at Inge sidder i styrergruppen for udpegningen.  

 

 

 

Status på livstræer 

Livstræs appen virker nu på næsten alle telefoner og kan frit downloades. Baggrunden for 

udarbejdelsen af app’en ligger i certificeringen der siger, at der skal efterlades 5 træer pr. hektar til død 

og henfald.  

 

App’en er for alle.  Der nogle kriterier for udvælgelsen af livstræet og disse kan man finde i app’en. 

 

Krav til Livstræer: 

Træerne skal stå på statens skov- og naturområder.  

 

 Kun levende træer udpeges. 

 Træet skal være mindst 25 cm tykt målt i brysthøjde (1,3 meter over jorden). 

 Alle løvtræer og nåletræer kan udpeges. 

 

Egnede træer: 

 Gamle egetræer og andre gamle løvtræer. 

 Atypiske træer og markante træer. 

 Træer med tydelige huller og hulheder. 

 Træer med store brækkede grene. 

 Træer med svampe, laver eller mosser. 

 

Hvilke træer udpeges ikke? 

 Økonomisk værdifulde træer med rette og knastfri stammer. 

 Træer nærmere end to meter fra fortidsminder. 

 Ustabile eller delvist væltede træer. 

 Døde træer. 

 Træer, der kan udgøre en fare. 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/arealoversigt/
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/arealoversigt/
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Inge beskrev den proces man skal gennemgå, inden man udvælger sit livstræ: 

 

Når man har indstillet sit livstræ via app’en godkender eller afviser naturstyrelsens lokale enhed 

udpegningen. Hvis udpegningen bliver godkendt, kommer Naturstyrelsen ud og sætter et lille skilt der 

markere træet for fremtiden. 

 
 

På spejdernes lejr 2017 i Sønderborg, laver NST en aktivitet, hvor spejderne kan hjælpe med at udpege 

livstræer i udvalgte. NST har på forhånd været i færd med at uddanne livstræs ambassadører, som kan 

undervises andre i app’en og i kriterierne for udpegningen af livstræerne.   

 

 
 

Når spejderne har indgået i processen omkring livstræer kan de efterfølgende få et mærke til 

uniformen.  

NST stiller med en del personale til projektet og må erkende, at det er et noget større projekt, end man 

oprindelig var klar over.  

 

Der var spørgsmål til, hvordan man håndtere dårligt mobilsignal, og Inge fortalte at app’en har 

indbygget en offline funktion, som gør at man gemmer sine registreringer og kan sende dem når man 

får forbindelse igen.  
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Det bliver oplyst at livstræerne kommer til at indgå som et lag i Naturstyrelsens pas på kort.   

 

 

Status på driftsplan for NST Sønderjylland 

Inge orienterede om, hvordan enheden har valgt at inddele områder til driftsplanen for at samle den 

lidt. Naturstyrelsen Sønderjylland er en af de enheder i NST med flest skov numre og derfor har det 

været en udfordring af få dem inddelt.  

 

  
 

Der bliver stillet spørgsmål til hvordan de offentlige turer ligger i forhold til driftsplanen. Disse ligger 

som følger: 

 

 Den 7. maj 2017 – Skovens dag første driftsplantur i Haderslev Dyrehave (Haderslev området) 
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 Den 30. maj 2017 – Anden driftsplantur Egetofte Naturskole (Sønderborg området) 

 

  Den 5. august 2017 - Tredje driftsplantur i Frøslev Plantage, både tysk og dansk tur (Grænse 

området) 

  

 Den 19. august 2017 – Fjerde driftsplantur på Skovlyst Naturskole (Aabenraa området) 

 

Eventuelt. 

Haderslev Kommune fortalte omkring deres succes med at udlægge nogle kommuneskove til urørt 

skov og kunne hente tilskud til kommunen via den ordning.  

 

Der blev spurgt til Oksbøl Skov. Inge gav en kort status for skoven, at de fleste jordkøb er på plads og 

at jordbundskortlægningen er i fuld gang. Der vil blive afholdt en præsentation af den samlede plan for 

Oksbøl Skov d. 08. juni 2017. hvor man kan se hele planen.  

   
Planen kan også tilgås digitalt fra Sønderborg kommunes hjemmeside. 

http://sonderborgkommune.dk/oksboel-skov 

 

Der bliver spurgt til status på Vildsvin i det østlige Sønderjylland. Der indgår mange rapporter til Klaus 

Sloth og han sørger for koordination med naboenheden og med miljøstyrelsen omkring indsatsen. 

Samtidig kom der input omkring andre nyligt indvandrede arter, ulv, mårhund og guldsjakal.  

 

Jens Wistoft bad om, at der til næste møde bliver indkaldt i god tid.  

 

http://sonderborgkommune.dk/oksboel-skov
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Poul Bundgaard bemærkede, at der problemer med løse hunde omkring Hørup/Lambjerg Indtægt. 

Inge oplyste at NST havde tilsluttet sig kampagne fra friluftsrådet omkring løses hunde og at der fra 

NST side var/er stor opmærksomhed på emnet.  

 


