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Dagsorden:
Søgård Skov – Kommende biodiversitetsskov
Skoven ligger på en nordsydgående randmoræne i et kuperet terræn. Skoven er yderst varieret med en
blanding af flere forskellige træarter. De dominerende arter er eg, bøg og rødgran med indslag af bl.a.
birk, ær, sitkagran og douglasgran. I skoven findes desuden flere mindre søer og moser.
Skoven rummer flere arealer med ældre ege- og bøgetræer. Flere af disse arealer er da også kortlagt
som naturmæssig særligt værdifuld skov (§ 25 skov) på baggrund af bl.a. bøge- og egedomineret skov
med mindst 10 store træer eller veterantræer pr. hektar. Skovens søer og moser rummer en rig flora og
i Mørksø Mose findes bl.a. arterne soldug og kæruld samt flere forskellige spagnummosser. Skoven
rummer et rigt dyre- og fugleliv med bl.a. ynglende sortspætte og ravn. Den sjældne fiskeørn ses
jævnligt over Søgård Sø eller på sin ædeplads i skoven. Det formodes desuden, at der lever hasselmus i
skoven.
I Søgård Skov findes den sjældne og truede art, lille træsvirreflue, som har dødt ved i gammel løvskov
som levested.
Danmark får mere vild natur i 45 forskellige statsskove, skal en række nye retningslinjer sikre, at
rammerne for forvaltningen er ens uanset, om skoven ligger i Sønderjylland eller Nordsjælland.
Retningslinjerne dækker blandt andet en række indsatser, der skal skabe et bedre udgangspunkt for
skovenes dyre- og planteliv ved at skabe mere dødt ved, sikre mere vand i skovbunden og prioritere
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skovgræsning i de mest oplagte skove. Retningslinjerne beskriver også rammerne for fældning af træer
i skove til biodiversitetsformål, så de økonomiske forudsætninger sikres, samtidig med at hugsten kan
bidrage til at skabe variation, lysninger og indre skovbryn i de udpegede skove. Desuden beskrives
hensynet til friluftslivet og fortidsminder.
Naturstyrelsen har fået input til retningslinjerne fra en række forskere fra Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelser, Københavns Universitet og Aarhus Universitet samt en erhvervs-ph.d. om
biodiversiteten på Naturstyrelsens arealer.
I løbet af 2018 og 2019 vil blive udarbejdet konkrete forvaltningsplaner for de 45 skovområder, der er
udpeget til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Forvaltningsplanerne vil følge Naturstyrelsens
sædvanlige proces for planforslag og involverer således både lokal inddragelse og en høringsproces.
Naturstyrelsen Sønderjylland er testenhed og Inge Gillesberg berettede at første udkast til færdige
forvaltningsplaner var sendt til hovedkontoret ugen før mødet med brugerrådet.
Brugerrådet mødtes på parkeringspladsen i den nordlige del af Søgård Skov. Naturstyrelsen ønskede at
vise brugerrådet nogle konkrete tiltag og eksempler på hvad der tænkes iværksat i de kommende
biodiversitets skove. Inge Gillesberg viste rundt i nogle konkrete bevoksninger og der blev vist hvordan
NST vil håndtere forskellige bevoksninger. F.eks. blev der fortalt om hvordan nogle rødgraner i Søgård
vil blive bevaret mens de andre steder i skoven tænkes afdrevet afhængigt af, hvor stormfaste de
enkelte bevoksninger er. Et andet sted fortalte Inge Gillesberg om de oversøiske i arter, som f.eks.
Douglas og Sitka, der i Søgård skal væk eller reduceres kraftigt, da de ikke hører til her naturligt. Der
blev også vist eksempler på områder, hvor græsning vil blive brugt som middel til at bibeholde et mere
lysåbent udtryk i dele af skoven. Dette tiltag bruges ofte for at tilgodese træarter, der har de svært i
konkurrencen med andre træarter f.eks. eg der hurtigt kan blive udkonkurreret af bøg.

Kortet viser planlægningen af enkeltbevoksninger

Brugerrådet kan forvente, at de enkelte forvaltningsplaner ville kommer i høring i løbet af 2019.
Samtidig opfodrede skovrideren brugerrådet til at være ambassadører for overgangen til urørt skov,
fordi det i perioder vil se voldsomt ud, når tiltagene for at fremme biodiversiteten skal iværksættes.
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Samtidig tilskyndede skovrideren brugerrådet til at læse planerne grundigt, når de kommer i høring og
gerne komme med høringssvar via hovedorganisationerne.
Søren Byskov, Aabeneraa kommune, bemærkede, at da det jo var urørt skov der var meningen, kunne
man så ikke blot lade tingene udvikle sig at sig selv. Hertil svarede Inge Gillesberg, at vi kunne fremme
processen igennem disse tiltag og derved hurtigere komme imod en mere naturlig tilstand.
Kristian Toustrup, Danmarks Idrætsforbund kommenterede, at han synes, de var ærgerligt, at de
gamle alléer i Augustenborg Skov kom til at gå til i en kommende biodiversitets skov. Hertil svarede
Inge Gillesberg, at der stadig vil være mulighed for at pleje alléerne, men at vi skal afbalancere pleje og
hovedmålet om urørte skovarealer. Et hugstiltag for Augustenborg Skov kunne også være at give linde
alléerne noget mere plads.
Leo Vindahl Olesen meldte ind at frygten for at bøge ville overtage egens plads, muligvis også var lidt
overdreven, da egen ville have fordele i at kunne stå på vådere jorde end bøgen og derfor ville der
stadig til trods for ingen konkret indsats komme til at stå egetræer i bøgedominerede urørte skove.
Projekter med udpegningen kan følges på følgende hjemmeside.
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
Frilufts initiativer
Naturstyrelsen Sønderjylland præsenterede den nye hegnede hundeskov i Torp plantage. Pengene til
hegnet er kommet fra en særlig pulje. Naturstyrelsen Sønderjylland har også fået lavet et ridespor i
Frøslev Plantage.
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Der var enkelte kommentarer fra brugerrådet.
Helle Hartmann bemærkede, at hun synes, det så godt ud og hun ville tage hundeklubben med til
indhegningen.
Det blev bemærket fra Leo Vindahl Olsen, DN, at der var risiko for, at der var vildt i hegnet, når man
valgte at hegnet et så stort areal. Inge Gillesberg medgav, at det var en risiko, men at Naturstyrelsens
erfaring var, at i hyppigt besøgte hundeskove ville vildtet ikke have samme lyst til at færdes i hegnet.
Dog bemærkede hun at der naturligvis skulle holdes løbende øje med hegningen.

Opfølgning på referat fra sidste møde
Ingen kommentarer til referatet.

Forvaltning af tilladelser til træning med hund
Susanne Thomsen, der administrerer alle bookinger hos Naturstyrelsen Sønderjylland, berettede om
hvordan enheden administrerer de mange forespørgsler der er omkring hundetræning. Der er flere
forskellige former for hundetræning. Højst prioritet i forhold til tilladelser er schweisshundefolk og
politiet. Det er revisionsarbejde i gang i Naturstyrelsen der vil skærpe fokus på, hvor meget
Naturstyrelsen kan give tilladelse til indenfor Natura 2000 områderne, da hensynet til arterne altid er
en del af en samlet vurdering, når enheden giver en tilladelse til hundetræning.
Det blev kommenteret, at der til stadighed er behov for flere arealer til træning med apporterende
hunde fra Jens Hangaard, Danmarks Jægerforbund. Susanne forklarede at vandhuller på
Naturstyrelens arealer er for biodiversitet og man kunne træne i havet eller hos private lodsejere.
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Orientering af salg af bygninger.
Inge Gillesberg berettede at Naturstyrelsen løbende gennemgår alle ejendomme for at se hvilke, der er
behov for til egne ansatte. Dernæst vurderes om tiloversblevne bygninger skal nedrive eller kan
frasælge. En konsekvens af den løbende gennemgang har medført at Naturstyrelsen i 2018 har solgt
følgende ejendomme
Skansegården – Beliggende på Dybbøl
Bostedhus – Beliggende i Als Nørreskov
Højhus – Beliggende i Als Sønderskov
Der vil i 2019 komme flere ejendomme til salg b.la. Genner Jagtprøvebane nord for Aabenraa og flere
ejendomme i forbindelse med Oksbøl Skov på Nordals.
Afrikansk svinepest pest
Naturstyrelsen Sønderjylland er projektansvarlig for den intensiverede indsats for bekæmpelse af den
afrikanske svinepest igennem afskydningen på egne arealer og bistår i hjælpen med afskydningen på
private lodsejeres arealer.
Enhedens opgørelse viser, at der er nedlagt 46 vildsvin. Vurderingen er, at der er omkring 100 vildsvin
i Danmark.
Koncentrationen af vildsvinebestanden lader forsat til at være i den østlige del af Sønderjylland fra
grænsen og op til omkring Stepping.
Inge Gillesberg tilføjede at samarbejdet med de private lodsejere indtil videre var gået rigtig godt og at
det tegnede godt for projektet, at der var så stor velvillighed fra de private lodsejere.
Kristian Toustrup, Danmark Idrætsforbund ville gerne drøfte muligheden for etablering af en
permanent vandresti for offentligheden langs med hegnet, idet der jo skal etableres en sti til
vedligeholdelse af hegnet. Det ville være oplagt at offentligheden også fik adgang til denne sti.

5

Arne Bondo fra friluftsrådet tilføjede at friluftsrådet støttede op om denne ide.
Inge Gillesberg kommenterede, at det ikke var en mulighed, der blev arbejdet med. Søren Byskov fra
Aabenraa kommune kommenterede, at det jo ikke var gratis at vedligeholde en sådan sti og at det
ydermere ville være en forringelse af de lodsejeres, der blev eksproprieret, private ejendomsret at der
også blive åbnet for offentligheden.

Eventuelt.
Arne Bondo-Andersen, Friluftsrådet spurgte om det var rigtigt at naturskolerne i Sønderborg
kommune skulle flytte til Kær Vestermark. Inge Gillesberg fortalte at det ikke umiddelbart var planen;
men at Sønderborg kommune har ønske om at overtage naturskolelederne fra Naturstyrelsen og der
også sonderiger i gang omkring ejerskabet til bygningerne.
Der var også spørgsmål til driftsplanens status. Her fortalte Inge Gillesberg at det var planen at denne
skulle skrives færdig i løbet af 2019 så den ville komme til brugerråd senest i andet halvår i 2019.
Naturstyrelsen vil komme med forslag til dato for næste møde i medio første halvår.
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