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Deltagere: 

Helle Hartmann, Haderslev Kommune 

Tine Fricke, Aabenraa Kommune 

Kristian Toustrup, Danmarks Idrætsforbund  

Arne Bondo-Andersen, Friluftsrådet  

August Kragh, Haderslev Kommune 

Hans Jørgen Bollmann, Sønderborg Kommune 

Leo Vindahl Olsen, Danmarks Naturfredningsforening 

Poul Bundgaard, Danmarks Jægerforbund 

Jørn Vinther Sørensen, Dansk Ornitologisk Forening  

Søren Svennesen, Landbosyd 

Inge Gillesberg, Naturstyrelsen Sønderjylland  

Martin Reimers, Naturstyrelsen Sønderjylland 

Klaus Sloth, Naturstyrelsen Sønderjylland 

Anna Marie Skovmøller, Naturstyrelsen Randbøl (NATUR) 

Lars Andresen Skovmøller, (referent) Naturstyrelsen Sønderjylland 

 

Afbud:  

Jens Wistoft, Aabenraa Kommune 

 

Dagsorden:  

 

Ny Driftsplan for NST Sønderjylland.  

Brugerrådet bliver orienteret om, at der er sat gang i udarbejdelsen af en ny driftsplan NST 

Sønderjylland. De enkelte skove vil blive opdelt i en række områder. For hvert område udarbejdes 

afsnit omkring: skovdrift, natur, landskab, kultur og friluftsliv. NST Sønderjylland er i gang med at 

lave en status på sine arealer. En del af denne statusproces, bliver brugerrådet aktivt inddraget i, idet 

de får muligheden for at bidrage med input til planen. Brugerrådet vil blive orienteret om processen i 

en særskilt mail fra Anna Marie Skovmøller, der er projektleder på driftsplanen for NST Sønderjylland.  

 

Publikums zonering. (Anna Marie Skovmøller) 

Der orienteres om Naturstyrelsens publikums-zoneringsstrategi. Der er tre niveauer af 

publikumszonering: facilitetszoner, stillezoner og friluftszoner. Facilitetszoner er områder hvor NST 

forventer et stort publikumstryk og derfor prioriteres faciliteter af forskellig art, det kan være f.eks. en 

opholdsplads. Stillezonen er områder hvor Naturstyrelsen ønsker at understøtte den stille 

naturoplevelse, med mulighed for at publikum kan opleve ”uberørthed” og ”vild natur”. Den sidste 

zone, friluftszonen er for alt det, der ligger imellem de to andre zoner. Det er kun de aktiviteter der 

normalt kræver tilladelse, der vil blive påvirket at den nye zonering. Altså vil det ikke blive tilladt at 
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./. 

afholde store arrangementer i stillezonerne, da det er Naturstyrelsens tanke, at disse zoner friholdes 

for organiserede aktiviteter. I processen omkring zoneringen vil NST meget gerne have inputs fra 

forskellige interessenter og brugerrådet inviteres derfor til at bidrage med input i en særskilt mail fra 

driftsplan projektleder Anna Marie Skovmøller.  

Klaus Sloth præsenterer nogle forslag og eksempler på zoneringen i nogle af Aabenraa skovene.  

 

 

 
Eksempel på zonering af Aabenraa skovene 

Det blev pointeret, at den normale uorganiserede færdsel ikke bliver påvirket i forbindelse med 

zoneringen og at man stadig kan kører på sin mountainbike på alle stier og veje i skovene.  

 

DN - Publikumsindretninger og -service m.v.  i Aabenraa-skovene - niveauet op eller 

ned? 

På spørgsmålet fra DN svarede Inge Gillesberg, at de økonomiske rammer for publikumsfaciliteter er 

blevet væsentligt reduceret. Derfor har vi et ønske fra NST side om flere frivillige grupper, der kan 

hjælpe med at søge fonde til forskellige friluftslivsprojekter.  

Der bliver færre faciliteter, men  forhåbentlig bliver de bedre og klogere placeret, så det ikke giver for 

store ulemper for borgerne.  

Det er vigtigt at huske, at med en hvilken som helts publikumsindretning følger en vedligeholdelse, 

ikke kun af selv indretningen, men også slåning og rydning omkring denne. Klaus Sloth orienterede 

om det aktuelle niveau i Abenraa-skovene, der ikke umiddelbart har et andet niveau  end vores andre 

arealer.  

 

Natura 2000.  

Martin Reimers orienterede om Natura 2000 planerne. Natura 2000 planerne er nu 2 generation. De 

planer som NST udarbejder for egne områder, kommer til at fremgå som bilag til kommunernes 

overordnede Natura 2000 planer. Der blev spurgt, om man bliver kontrolleret i forbindelse med 

Natura 2000, og der blev svaret, at kontrollen ikke er særlig intensiv, men at det er et nationalt 
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anliggende at overholde kravene. Natura 2000 giver samtidig mulighed for, at søge forskellige  puljer i 

forbindelse udførsel af planerne. Natura 2000 planerne komme i høring efter nytår.  

 

 
Natura 2000 områder for NST Sønderjylland 

 

 

Opfølgning på referat fra sidste møde 

Livstræsprojektet har mødt lidt udfordringer på IT området, især  omkring appens offline funktion. 

Der blev spurgt til, hvordan man kvalitetskontrollere folks indtastninger, og Inge forklarede, at NST 

efterkontrollerer i forbindelse med markering af de udvalgte træer.   

 

Opsamling fra MTB fra sidste møde – NST er ved at lave en fælles strategi for MTB, som skal gælde på 

tværs af alle styrelsens arealer.  

 

 

Orientering omkring Store Okseø. 

Status på Store Okseø blev fremlagt og Inge fortalte om den tætte dialog man har med Store Okseø 

udvalget omkring den videre færd for Øen.  
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Eventuelt. 

Biodiversitetsprojekter – Der orienteres om at styrelsen har fået penge til nogle biodiversitet projekter 

i forbindelse med udmøntningen af regeringens Naturpakke. Det har betydet at en del projekter er 

blevet sat i gang. F.eks. kan nævnes konvertering af nåletræer til løvtræer, vandstandshævninger i 

nogle aksemoser, bedre stier omkring slotsøerne, shelters i Søgård skoven, skovrejsning på gamle 

Kollund planteskole og bedre strandenge ved Kalvø.  

 

Kristian Toustrup spurgte til o-løb i forbindelse afholdelse af jagt. Han spurgte om al o-løb er lukket i 

perioden omkring afholdelse af bukkejagt, i de skove hvor jagten er udlejet. Inge bemærkede, at det er 

Naturstyrelsens opgave at sikre balance mellem de mange brugere af statsskovene. Hun var ikke 

bekendt med, at der skulle være givet afslag på O-løb i hele bukkejagtsæsonen. Sagen er efterfølgende 

fulgt op direkte med Kristian Toustrup.  

 

Kristian Toustrup orienterede om en shelter i Nørreskoven står under vand, Klaus følger op. 

  

Arne Bondo-Andersen nævnte Problemer med stier i Frøslevmose der er svært fremkommelige fordi 

de står under vand. Dele af stisystemet vil på sigt blive opgivet da vandstanden i mosen er blevet 

hævet, og derfor vil stierne blive ufremkommelige.  

 

Inge bemærkede at 2 timer er for kort tid til disse møder og derfor skal møderne fremover sættes til at 

vare 2,5 timer.  

Det blev fra Tine Fricke fra Aabenraa kommune bemærket at indkaldelsen gerne må falde i bedre tid, 

specielt fordi lokalpolitikerne er meget pressede tidsmæssigt.  

 

 

 

 

 


