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Sønderjylland 

Ref. MAROM 

9. juli 2019 

 

Brugerrådet for Naturstyrelsen Sønderjylland   

   

  

 

Referat fra brugerrådsmøde d. 26. juni 2019 

 

Tema:  

Friluftsliv i vores fælles natur 

 

 

Deltagere: 

 

Karl Erik Olesen (Haderslev Kommune) 

Helle Hartmann (Haderslev Kommune)  

Christian Panbo (Aabenraa Kommune) 

Arne Bondo-Andersen (Friluftsrådet) 

Kristian Toustrup (Danmarks Idrætsforbund) 

Leo Vindahl Olsen (Danmarks Naturfredningsforening) 

Jens Hangaard Nielsen (Danmarks Jægerforbund) 

Jørn Vinther Sørensen (DOF) 

Esben Wendland (Naturstyrelsen Sønderjylland) 

Hans-Jørgen Ellemand (Naturstyrelsen Sønderjylland) 

Susanne Thomsen (Naturstyrelsen Sønderjylland) 

Martin Østergaard Mariager (referent) (Naturstyrelsen Sønderjylland) 

 

Afbud:  

Skovrider Inge Gillesberg måtte melde forfald på grund af alvorlig sygdom i 

familien. 

 

 
1. Præsentation af Martin Østergaard Mariager, ny forstfuldmægtig 

Martin præsenterede kort sig selv. Også de øvrige medarbejdere fra Naturstyrelsen 

præsenterede sig.  

 

2. Overordnede rammer for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer 

Naturstyrelsens politik vedrørende friluftsliv blev præsenteret, bl.a. med afsæt i 

det nyudgivne katalog ”Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur”. De 

primære budskaber er følgende: 

o Statsejede naturarealer er åbne for alle og bør være tilgængelige for alle.  
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o Naturstyrelsen ønsker at indgå samarbejder med eksterne parter for at kunne 

skabe bedre muligheder og rammer for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer. 

o Naturstyrelsen har ikke midler til at etablere og vedligeholde faciliteter ud 

over basisfaciliteter (der sikrer mulighed for adgang, ophold, primitiv 

overnatning o. lign.). Derfor skal projekter (både etablering og vedligehold) 

primært finansieres af eksterne parter, hvorimod Naturstyrelsen lægger 

arealer til. 

o Naturstyrelsen må i alle tiltag tage hensyn til ikke at forfordele én 

brugergruppe frem for en anden samt ikke at forfordele én type oplevelse på 

bekostning af oplevelsen for de mange. Dette medfører naturlige 

begrænsninger for, hvad der kan tillades på Naturstyrelsens arealer.  

 

Bilag: 

Kataloget ”Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur” udgivet af 

Naturstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet). 

 

 

3. Forvaltning af tilladelser til forskellige aktiviteter  

Naturstyrelsen har overordnede retningslinjer for tilladelser til forskellige 

aktiviteter, men forvaltningen skal til enhver tid tilpasses lokale forhold.  

Forud for mødet var enhedens interne forvaltningspapir udsendt til brugerrådet 

som baggrund for drøftelsen på mødet.  

 

Der blev spurgt ind til om fri teltning i skove udlejet til jagt er et potentielt 

problem. Dette har været vendt med Naturstyrelsens hovedkontor. Det gælder 

generelt, at skovene ikke bliver lukket på grund af jagt. Således skal udleje af jagt 

heller ikke være til hinder for fri teltning. 

 

Naturstyrelsens naturformidling er koncentreret til information om nye tiltag, 

indvielser, særlige indsatser o.lign. Generel naturformidling overlades i stigende 

grad til kommuner. Det samme gælder drift af naturskoler. 

 

Der blev spurgt ind til om det er tilladt at anvende signalpistoler i forbindelse med 

hundetræning på Naturstyrelsens arealer. Det er det ikke.  

Derudover blev generelle principper vedr. hunde i naturen samt udlægning af 

hundeskove drøftet.  

 

Det blev nævnt, at for megen zonering i Naturstyrelsens skove kan medføre 

forvirring blandt brugerne om, hvad man må og hvor. Det er derfor vigtigt, at 

Naturstyrelsen formidler klart og tydeligt (og let tilgængeligt) hvad der tillades i de 

enkelte områder.  

 

 

4. Status på forvaltningsplaner om biodiversitetsskov 

Der blev givet status på udlægning af biodiversitetsskove samt urørt skov på 

enhedens arealer.  

Der er indkommet 3 høringssvar til udlægning af skov til biodiversitetsformål på 

enheden. Der vil blive udarbejdet et samlet høringsnotat fra Naturstyrelsen. Dette 

har afventet udpegning af en ny miljøminister.  

Herefter skal planlægning af konkrete tiltag i de berørte områder gennemføres. 

Hugst og andre tiltag gennemføres løbende i indfasningsperioden. 
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5. Orientering om anvendelse af granitskærver og mulighed for brug af 

andre materialer 

Karl Erik Olesen fra Haderslev kommune har fået henvendelser fra brugere af 

Naturstyrelsens arealer om grundlaget for brug af granitskærver til belægning på 

stier. Spørgsmålet går primært på, at materialet ikke hører til i den danske natur 

samt at stiernes ’farve’ ikke passer ind i landskabet. 

  

Granitskærver anvendes som belægning på stier, da materialet har bedre 

holdbarhed end andre naturlige materialer. Tidligere har der været anvendt knust 

beton. Dette bruges ikke i stærkt benyttede skove, da det ikke er muligt at få 

garanti for, at produktet er helt fri for ledningsrester, flisestumper o.lign.  

 

Enheden får mange positive henvendelser om stiernes beskaffenhed med 

granitbelægningen. Materialet pakker godt sammen og det er endvidere godt at 

lappe huller med. Alt i alt vurderes det, at knust granit er en god løsning, både i 

forhold til økonomi og brugervenlighed.  

 

6. Eventuelt 

Der blev spurgt ind til hvornår driftsplanen kan forventes færdig. Efter planen 

skulle driftsplanen i høring og endelig godkendes i indeværende år. På grund af 

pres på ressourcerne i hovedkontoret, ikke mindst på grund af 

forvaltningsplanerne for biodiversitetsskov, er det dog på nuværende tidspunkt 

uklart om tidsplanen holder.  

Brugerrådet vil blive orienteret, når der er nyt om driftsplanen. 

 

 

Mødet blev afrundet med en hestevognstur i Frøslev Plantage. Undervejs fortalte 

Jens Boddum om idéen med at lave sådanne ture i fremtiden for turister, mens 

Hans-Jørgen Ellemand fortalte om driften af plantagen.  

 

 

Næste møde forventes afholdt i 4. kvartal. Naturstyrelsen kommer med forslag til 

dato.  

 

 

 


