Brugerrådsmøde på Lærkedal: Referat
Tid: Mandag den 25. juni kl. 17.00 – 20.000
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Organisation
Faste organisationer
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Kommunerne
Andre organisationer
Familielandbruget
Verdens Skove
Danmarks Jægerforbund
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ride Forbund
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Kennel Klub
Personligt udpegede
Øhavsmuseet
Odense Fjords Naturskole
Mountainbikere
NST Fyns repræsentanter
Naturstyrelsen Fyn
Naturstyrelsen Fyn, sekretær

Brugerrådsmedlem
Jørgen Raaen Rasmussen
Pia Ellegaard Jørgensen
Erik Buch
Flemming Madsen

Deltagelse
ja
ja
ja
ja

Suppleant Malene Sørensen
Kasper Thomsen
Michael B. Søgaard
Lars Christiansen
Peter T. Worm
Kurt Due Johansen
Uli Nomis

ja
ja
afbud
afbud
ja
ja
ja

Poul Baltzer
Rikke Molin
Lars Dan Jensen

afbud
ja
ja

Jakob Harrekilde
Anni Borup

ja
ja

Referat
1. Velkommen til det nye brugerråd
Jakob bød velkommen til det nye brugerråd og mødet blev indledt med en præsentationsrunde. Rådet består af en blanding af nye medlemmer og medlemmer, som
har deltaget i flere perioder.
Jakob gennemgik sammensætningen af det nye råd bl.a. hvem der var udpeget
personligt, hvem der var skiftet ud og hvem der var fraværende.
Brugerrådet har fået tilsendt ”Retningslinjer for brugerråd”. Jakob fremhævede, at
brugerrådets formål er, at give borgere, organisationer og lokale myndigheder
indflydelse på forvaltning af Naturstyrelsens (NSTs) arealer. Det sker typisk ved, at
enheden ved møder præsenterer rådet for nogle verserende forvaltningsmæssige
sager og dilemmaer, typisk om afvejningen af benyttelse vs. beskyttelse.
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Brugerrådene skal desuden styrke det lokale engagement, hvilket sker gennem
brugerrådenes aktive deltagelse i møderne. Naturstyrelsens brugerråd er en
pendant til kommunernes grønne råd.
Ved sidste råds afslutning blev der foretaget en evaluering af arbejdsform m.v. Her
blev der bl.a. peget på behov for at få den store og voksende brugergruppe af
mountainbikere repræsenteret, hvilket nu er sket. Der var også opbakning til at
forsætte mødeformen med 3 årlige møder. Heraf 2 udendørs og 1 vintermøde på
Sollerup.
Anni oplyste, at brugerrådet også er omfattet de nye regler om håndtering af
persondata (GDPR). Naturstyrelsen vil gerne opdatere den nuværende hjemmeside med det nye brugerråd og kontaktoplysninger i form af medlemmets
organisation, navn og mailadresse. Det kan også gøre hjemmesiden mere levende,
hvis der er fotos fra møder. Derfor vil der blive sendt en samtykkeerklæring til
brug af disse oplysninger ud sammen med referatet. (efterfølgende bemærkning:
Samtykkeerklæringen udsendes på et senere tidspunkt, da der skal laves en
erklæring målrettet brugerråde. Abo)
2. Lærkedal – udvikling af friluftslivet
Jacob: Ejendommen på ca. 50 ha blev købt i 1976 primært med friluftsmæssig
sigte. Ca. halvdelen af arealet er tilplantet gennem et par årtier. Plantningen tager
hensyn til landskabet og det kuperede terræn, samt højdepunktet Synebjerg.
Bjælkehytten er bygget af den tidligere ejer, som er erstatning for et nedbrændt
stuehus. Indtil for nylig har der ligget en driftsbygning, som har været anvendt til
lejrskole. Først af Broby kommune og efterfølgende af Trente Mølle naturskole.
Bygningen blev efterhånden nedslidt og anvendelsen aftog. Sidste år havde NST en
nedrivningspulje, som gav mulighed for at få penge til nedrivning af bygninger i
dårlig stand. NST kontaktede derfor Trente Mølle naturskole og foreslog, at
områdets rekreative anvendelse til bl.a. lejrskole/grupper og formidling blev
nytænkt. Trente var positive og der blev nedsat en arbejdsgruppe med Trente
Mølle, Broby lokalråd og Broby sportsefterskole, samt en arkitekt. Arkitekten har
på baggrund af drøftelserne skitseret ideerne til områdets fremtidige indretning.
Der er en stigende interesse for at overnatte i naturen.
Jakob gennemgik skitsen. Projektet er skaleret til at 2 skoleklasser kan være på
stedet. Der er foreslået bålhytte med shelters op til skovkanten mod syd. Mod vest
placeres madpakkehus og toilet og der anlægges en træbro ud i søen. Der ønskes
desuden udendørs køkken og bruser ved blokhuset. Toilet og bruser skal være
energivenligt og rustikt. Området med faciliteter skal kunne bookes af skoler. I
områdets nordlige del laves en mindre MTB-rute – begynderrute.
Finansiering af projektet skal ske vha. fonde. Der søges bl.a. hos Friluftsrådet. I
første skitsering var der også ønske om små shelters i skoven, som så blev
administreret af Trente Mølle mod betaling for booking. NST må ikke tage betaling
for overnatning i shelters. Det bliver hele stedet der bookes med adgang til shelter,
bålhytte og den gamle hytte.
Samarbejdsaftale med Trente Mølle skal på plads inden der søges fonde. Dernæst
holdes offentligt møde og så søges der penge.
Erik: Godt ide ved ansøgning at italesætte faciliteterne som et Grønt Støttepunkt.
Pia: Kunne godt ønske flere mindre shelters i området, som også kan bruges af
andre.
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Jørgen: Godt at faciliteterne holdes samlet og ikke spredes ud over det hele.
Kurt: Enig.
Peter: Toiletter. Drift? Forslag om køjekreds i stedet for en stor bålhytte. Mulighed
for riderute?
Jakob: Der kommer et toilet med tank. Øvrige forslag tages med hjem.
Rikke: Oplever stor efterspørgsel efter shelters og tror mere på dem end
hængekøjer. Man kunne måske gøre plads til at hænge et par køjer op i
madpakkehuset. Evt. også afmærke træer, som må benyttes til hængekøjer.
Peter: Har set fotos af små telte, som kan hænges op i træerne. Det kunne også
være en mulighed.
Flemming: Bor ved en skov med shelter. Shelteret har ikke været særligt benyttet i
de første år, men nu bruges det konstant og hele året.
3. Lærkedal – rundtur med fokus på Naturstyrelsens
arbejdsopgaver
Brugerrådet gik gennem skovrejsningen og græsningsarealet op til højdepunktet
Synebjerg.
Jakob orienterede om NSTs hovedarbejdsopgaver, som er natur og friluftsliv.
Naturopgaven rummer både skov med naturnær skovdrift, hvor der fortsat fældes
og sælges træ, og andres skovdriftsformer og drift og pleje af lysåbne naturarealer.
Kurt: Foreslog at der blev opsat fuglekasser, da skovrejsningen endnu ikke
rummer mange redemuligheder. F.eks. gennemført som formidlingsarrangementer.
Anni fortalte om den statslige opgave med skovrejsning, som oprindeligt tog afsæt
i marginaljordsdebatten og i dag primært er målrettet grundvandsbeskyttelse og
bynær rekreation. Den store interesse fra kommuner og vandforsyninger betyder,
at skovrejsningsprojekterne i dag typisk er samarbejdsprojekter, hvor parterne
medfinansierer en stor del af omkostningen til erhvervelse af jord.
Ved indgangen til kreaturhegnet fortalte Jakob om det nyligt opsatte skilt på lågen.
Der er i foråret blevet opsat denne type skilte ved indgange til alle NSTs hegn, som
fortæller om regler for færdsel, herunder at hunde skal være i kort snor.
Uli: Foreslog, at det blev fremhævet/tydeliggjort f.eks. med fed skrift, at hunde
skal være i snor. Oplysningen kan nemt drukne i de øvrige informationer og
trådhegnet kan friste til at slippe hunden løs.
Jakob fortalte, at græsningsarealer bliver udbudt for en 5 årig periode og derefter
kan forlænges med 5 år. Der bliver stillet forskellige krav til forpagterne ud fra
arealernes naturmæssige formål. Der kan ofte være forskellige plejeudfordringer.
F.eks. gyvel i Svanning Bakker og Rosa Rogusa på N2000 arealer, hvor det er
nødvendigt med supplerende plejetiltag.
Kurt: Brakslåningen er sket for tidligt i forhold til fuglereder og insekter. Bør først
ske efter 1. juli. Der findes 2 rødlistede sommerfugle på arealet. Man kunne også
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hegne dele af arealet fra. Lige uden for hegnet blomstrer blåhat, som er rigtig gode
for sommerfugle.
4. Nyt om Naturstyrelsens Fyns forskellige projekter
Better Bird LIFE
NST har sammen med en række kommuner fået godkendt projektet Better Bird
LIFE. Middelfart Kommune er tovholder og NST Fyn deltager med et
projektvolumen ca. 3 mio. kr. fordelt på følgende steder: Flyvesandet, Vigelsø,
Tåsinge Vejle, Storholm o g Nyland. På alle steder skal der laves en
predatorindsats i forhold til ræve og mink, hvor der skal arbejdes med en mere
effektiv bekæmpelse f.eks. med fælder og måske varmesøgende våben. Der skal
laves nye samarbejde med jægere i forhold til ræve på de små øer. På Vigelsø
desuden indsats i forhold til renovering af pram, som anvendes til maskiner til
skoven, flytning af forpagterens dyr og maskiner til slåning. Samt hvide bånd på
kreaturhegnet, for at passe på fuglene.
På Tåsinge Vejle desuden renovering af fugleskjul. Og på
Storeholm desuden græsning
Projektet begynder 1. september.
Gåsebjergsand
Sidste sommers brugerrådsmøde blev holdt på Gåsebjergsand med en
præsentation af de nye tanker om en bygning, som bl.a. skal kunne fungere som
klubhus for Faaborg Ski og Motionsklub og Faaborg Orienteringsklub.
Faaborg-Midtfyn Kommune havde finansieret en udviklingsproces med et
arkitektfirma. De skitserede et projekt til 16-18 mio. kr., hvilket er væsentligt
dyrere end oprindelig tænkt. Nu arbejdes på at skære projektet til forud for
ansøgning af fondspenge.
Ringe Skov - skovrejsningsprojekt
For 3-4 år siden blev skoven udvidet med 80 ha. Efter at der er plantet, etableret
græsarealer og faciliteter, bliver skovrejsningen i år sluttet af med etablering af 4
nye vandhuller og fritlægning af et rørlagt vandløb. Anlægsarbejdet er lige nu i
gang.
Temadag om naturpleje
Sidste år lavede NST Fyn en artikel sammen med Miljøstyrelsen Fyn om erfaringer
med etablering af ny natur. Undersøgelser viste, at nærheden til frøkilder er det
allervigtigste i forhold til at få etableret ny natur. Som opfølgning på artiklen er
NST Fyn lige nu i gang med at planlægge en Temadag den 22. august på Helnæs
om naturpleje og ny natur. Det er et heldagsarrangement med indlæg og frokost på
Helnæs kro efterfulgt af besøg på udvalgte arealer. Brugerråd bliver inviteret.
Målgruppen for mødet er kommuner, universiteter og entreprenører.
Fjordmarken
Her har der været overvejelsen om muligheden for at gøre området vådere. Det har
givet anledning til en afvejning af hensyn til fugle versus rigkær. Hvis arealet gøres
vådere, ødelægges N2000 rigkær. Kunne evt. være et besigtigelsespunkt for
brugerrådet.
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Uli: Kunne godt ønske at NST også overvejede at lave hundelegepladser, hvor der
kan arbejdes med relationen mellem hund og ejer. I hundeskove er der ikke meget
kontakt mellem hund og ejer.

5. Nyt fra Naturstyrelsen landsdækkende
Jakob fortalte, at NST næste er færdig med den endelig udpegning af ca. 10.000 ha
biodiversitetsskov, hhv. biodiversitetsskov og helt urørt skov. I de såkaldte
biodiversitetsskove skal der fremover gøres en mere aktiv indsats for at fastholde
og forbedre forhold for naturen, mens der også kan ske hugst i det omfang det ikke
skader biodiversiteten. I de urørte skove ophører hugsten, efter en implementeringsfase.
NST Fyn får næppe skove med i den endelige udpegning. På Fyn er Kasmose og
Vestre Stigtehave, samt Tyveholm, tidligere blevet udpeget til urørt skov.
Ministeren ventes snarest at lancerer den endelig udpegning. Der laves
overordnede retningslinjer for hvordan skovene må blive drevet og dernæst skal
der i det kommende år laves forvaltningsplaner med høring for hver af de nye
skove. Der er mange rødlistearter i skovene.
Jakob fortalte, at NST på landsplan skal spare 20 mio.kr. Dette udmøntes ved at
antallet af skovarbejdere skal reduceres med 30 personer. Der er i foråret sket ved
aftaler om frivillig fratræden. Desuden nedlægges NST Midtjylland og NST
Østsjælland. Besparelsen på de 30 årsværk fordeles økonomisk ud på alle enheder.
I det nuværende regeringsgrundlag står, at NST skal udlicitere en større del af
driftsopgaverne. Dette vil medføre en reduktion af i alt 70 skovarbejderårsværk
senest med udgangen af 2021, svarer til 40 % af staben. Dette kommer til at
skemed virksomhedsoverdragelse.
På Fyn skal der ikke reduceres i antallet af de nuværende 5 skovarbejdere, men et
flexjob ophører næste år.
Udliciteringen vil særligt have fokus på store driftsopgaver som skovning af gamle
træer, plantning og hegnssætning.
6. Eventuelt og næste møde
Næste møde holdes også udendørs. Der var opbakning til at møderne forsat lægges
på onsdage. Der sigtes mod mødetidspunkt primo september. NST fastlægger
stedet.
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