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Brugerrådsmøde 
Naturstyrelsen, Himmerland 

 

 

 

04-12-2017 

Dagsorden/referat fra brugerrådsmøde den 4. december 2017 
 

Tilstede: Anders Horsten, Jørgen Johnsen, Jørgen Ussing, Klaus Stenild, Kristian Slyk, Lene Gade, 
Niels Ejgild Nielsen, Ole Jensen, Sussi Handberg, Søren Risborg, Vibeke Rasmussen, Jens Herrild-
Jensen, Michael Jacobsen, Ole Jensen, Randi Stub Pedersen, Jan Teinborg, Erik Dalsgaard, Leif 
Lyngsø, Bendt Egede Andersen, Mads Dalsgaard 
 

 
Ikke tilstede: Jens Vinge, Bodil Christensen, Egon Sloth, Søren Samuelsen Klaus Bojsen, Brian 
Larsen, 
 
1. Velkomst og meddelelser 
Bendt bød velkommen og indledte mødet med at fortælle om driftsplanprocessen og den nært fore-
stående høringsfase.  
 
2. Driftsplan 
Jan Teinborg fra Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl fortalte om hvad en driftsplan er, hvilke 
dele den består af og hvordan den laves. Han redegjorde desuden for udviklingen i enhedens areal-
anvendelse. Jan’s præsentation er vedlagt referatet. 
 
Driftsplanen er efter 3 års arbejde og nogen forsinkelse nu færdig og vil blive udsendt i en 8 ugers 
høring inden jul. Under punktet blev hovedlinjerne opridset. 
 
Bendt orienterede endvidere om, hvordan beslutningen om udlæg af yderligere 
urørt/biodiversitetsskov i foråret 2018 vil betyde, at der umiddelbart efter den nye driftsplans god-
kendelse, skal laves et driftsplantillæg, der fastlægger retningslinjer for de udlagte arealer. 
 
Leif fortalte om friluftszonering og om den friluftsmæssige benyttelse af Rold Skov, som også vil 
være en del af driftsplanen. Samspillet mellem de forskellige brugergrupper og slædehundeejerne 
blev drøftet, og Leif redegjorde for de faremomenter, der kan opstå, når slædehunde benyttes til at 
trække forskellige køretøjer på skovvejene. I den anledning er der rettet en generel henvendelse til 
Trafikstyrelsen, som har meddelt, at disse køretøjer ikke kan godkendes til færdsel, hvor færdsels-
loven gælder herunder på grus- og skovveje. Slædehundekørsel er derfor henvist til andre åbne 
arealer med egnede forhold – jævnhed , størrelse m.v. NST Himmerland er ikke i besiddelse af så-
danne arealer og vil derfor i den kommende driftsplan fastslå, at slædehundekørsel må henvises til 
andre placeringer. 
 
Der blev endvidere redegjort for at hugsten sættes op med 40 %  i den kommende planperiode, fordi 
aldersklassesammensætningen viser, at der er en opsparing af moden vedmasse i skoven. Hugsten 
ligger fortsat på et bæredygtigt niveau under tilvæksten. 
 
Bendt redegjorde for, at der er behov for mere græsning i skoven og på de lysåbne naturtyper - her-
under på de tidligere dyrkede tjenestejorder, hvor ca. 70 ha skal forsøges konverteret til overdrev i 
den kommende planperiode. Randi gav udtryk for, at det ikke var ønskeligt at få græsning med 
vildheste på arealer, hvor man også skulle ride, da løse hingste giver problemer for de ridende. Hun 
anbefalede derfor, at der anvendes andre dyr. Her blev det bemærket, at der for øjeblikket ikke be-
nyttes heste til græsning på Naturstyrelsen Himmerlands arealer i Rold skov. Anders bemærkede, at 
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græsningen med får i Rebild Bakker efter hans opfattelse går ud over diversiteten af urtefloraen. 
Hertil oplystes, at fåregræsningen har været nøglen til at bekæmpe bølget bunke og til at få lyngen 
tilbage. Leif fortalte om, hvordan Rebild bakkers hedelandskab gennem tiden først var truet af bæv-
reasp, sidenhen af bølget bunke og bøg og nu af ørnebregner, og om hvordan forskellige bekæmpel-
sesmetoder har været bragt i anvendelse for at bevare hedelandskabet. 
 
Til sidst fortalte Bendt om planerne om øget udlejning af jagt i dele af Rold skov med henblik på at 
forbedre styrelsens økonomi og om kriterierne for udvælgelsen af arealerne, der skal udlejes. Nye 
arealer til udlejning vil fremgå af driftsplanens høringsmateriale. 
 
Brugerrådet vil blive underrettet når driftsplanens høringsperiode påbegyndes og om, hvor på nettet, 
den vil være tilgængelig. 
 
3. Ny skovrejsning 
Bendt orienterede om 4 arealopkøb siden sidste møde i hhv. Års, Drastrup, Nørager skove samt Re-
bild Bakker. Anders opfordrede til, at man forsøger sig mere med naturlig tilgroning af skovrejs-
ningsarealerne. Bendt’s præsentation af arealerne er vedlagt referatet. 
 
4. MTB-strategi 
Naturstyrelsen har lavet en overordnet MTB strategi, der skal sikre, at der er et generelt MTB tilbud 
jævnt fordelt i landet. Sporerne skal anlægges så naturligt i skoven som muligt og under iagttagelse 
af såvel naturhensyn som hensynet til de andre brugere af skoven. Dertil kommer at sporene skal 
sværhedsgradsvurderes for at øge brugervenligheden. Leif fortalte om den frivillige indsats for at 
vedligeholde MTB-sporerne her i skoven. Randi bemærkede, at MTB sporerne kan komme til at 
fylde meget i Rold skov, hvis der hele tiden åbnes nye ruter, uden at der samtidig lukkes ruter. Der 
var flere, der påpegede, at de oplever en ændring i Mountainbikernes adfærd til det bedre. De er 
blevet betydeligt bedre til at tage hensyn og optræde venligt overfor andre af skovens brugere. Leif 
redegjorde for at udviklingen af MTB rutenettet er afgrænset til en del af skoven (afgrænsningen 
fremgår også af driftsplanbeskivelsen), og at der generelt laves særskilte zoneringer for udvikling af 
de enkelte brugeraktiviteter. Eksempelvis er det primært i den sydlige del af skoven, at vi vil sætte 
fokus på rideruterne o.s.v. 
 
5. Lygtemænd 
Bendt præsenterede et forslag fra en Landartkunstner  om at placere 300 ”lygtemænd” i form af sol-
drevne LED-lamper, som skal blinke et sekund hvert 5. minut i St. Økssø mose i 2 år. Medlemmer-
ne havde blandede holdninger til ideen, men med overvægt til de kritiske, som lagde vægt på at St. 
Økssø mose rummer mange brugere, og store naturværdier, og at det vil være en tivolisering og 
flytte fokus fra naturen og skoven til noget kunstigt/menneskeskabt, hvilket ikke burde finde sted på 
dette sted. Forespørgslen vil nu blive revurderet og derpå forelagt Styrelsens hovedkontor, da etab-
leringen af dette landart-værk vil kræve dispensation fra skovloven og måske også andre bestem-
melser. 
 
6. Ønske om sejlads på St. Økssø 
Leif redegjorde for ønsket om sejlads på St. Økssø og begrundelserne for med få undtagelser at af-
vise dette. Brugerrådet har tidligere taget stilling til dette ønske, og der var ingen, som havde ændret  
den hidtidige holdning om at søen er for lille, naturen for sårbar og brugerne for mange til, at der 
bør åbnes for dette. Dertil kommer, at flere synes, at tilbuddet om at bruge Mossø til disse aktivite-
ter var et fint alternativ. 
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7. Skovkirkegård i Statsskoven (Jørgen Ussing, Mariagerfjord Kommune) 
Jørgen Ussing fortalte om en skovkirkegård i en statsskov i Tyskland. Bendt redegjorde for, at det i 
den gældende vejledningen til skovloven udtrykkeligt udelukkes, at der kan etableres begravelses-
pladser på danske statslige fredsskovsarealer. Selve loven åbner mulighed for etablering af diskrete 
begravelsespladser i skov. Bendt bemærkede, at bestemmelserne i vejledningen således ikke er lov-
bestemte men netop vejledende og derfor nemmere, vil kunne ændres end selve lovteksten.  
 
8. Vision for en mere vild natur i Rold Skov (Anders Horsten, DOF) 
Anders Horsten lavede en præsentation af hvad begrebet rewilding – selvforvaltende natur med sto-
re græssende dyr - indebærer, om hvordan denne forvaltning kunne tænkes gennemført på 500 ha i 
Rold skov, Rebild bakker og Gravlev ådal, og hvilke mulige effekter der i givet fald ville kunne 
forventes. Han understregede, at området mangler egentlig forskning og dermed dokumentation. 
Antagelserne om at en af effekterne vil være en mere rig dansk biodiversitet, baserer sig derfor sta-
dig på formodninger. Rewilding indebærer, at dyr efterlades døde på arealerne, og i den forbindelse 
blev aspekter vedrørende dyrevelfærd og dyreetik diskuteret. 
 
9. Eventuelt 
Udpegningsperioden på fire år for de ”alm.” medlemmer af brugerrådet er udløbet, og Bendt slutte-
de mødet af med at takke de fire medlemmer (Jørgen Johnsen, Klaus Stenild, Lene Birgit Gade og 
Niels Ejgil Nielsen) for indsatsen. Ved det efterfølgende offentlige møde blev der udpeget tre ny 
medlemmer og genudpeget et medlem for de næste fire år. 

Udpegning af private medlemmer af brugerrådet 

Ved det offentlige udpegningsmøde mødte 19 interesserede borgere op. Fra Naturstyrelsen Him-
merland deltog Bendt Egede Andersen og Mads Dalsgaard. 

Bendt fortalte om enhedens arealer og aktiviteter, og om hvordan brugerrådet inddrages i enhedens 
driftsmæssige beslutninger. Herefter var der en række spørgsmål til arealdriften og til de forskellige 
brugergruppers benyttes af arealerne. 

Til sidst blev de 4 private medlemmer af brugerrådet udpeget ved lodtrækning blandt de interesse-
rede. De heldige var: 

Torben Ravn, Anemonelund 5, 9575 Terndrup, tlf. 21401181, mail: htravn@webspeed.dk,  

Jes Mose Jensen, Heden 19, 9520 Skørping, tlf. 61335384, mail: jesmose@mil.dk 

Ole Monrad, Solsortevej 11, 9575 Terndrup, tlf. 25745242, 98335242, mail: omonrad@godmail.dk 

Niels Egil Nielsen (genudpegning) 


