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Naturstyrelsen, Himmerland 
 

 

 
 

Dagsorden/referat for brugerrådsmøde den 15. oktober 2018 
 
Mødetidspunkt: 15.00 - 19.00 
Mødested: Møldrupvej 26, 9520 Skørping (spisesalen i kontorbygningen) 

 
Tilstede: Jens Mose Jensen (privat), Egon Sloth (Danmarks Idrætsforbund), Karen Clausager (Vesthimmerlands kom-
mune), Erik Dalsgaard (NST-Himmerland), Ole Jensen (Rold Skov Orienteringsklub), Sussi Handberg (DN), Leif K. 
Lyngsø (NST-Himmerland), Thorkild Lund (Dansk Ornitologisk forening), Peter Kristensen (Dansk Ornitologisk for-
ening), Brian Larsen (Rold Skov MTB klub), Brian Kielgast (Rold Skov MTB klub), Jan Viese (Rold Skov MTB klub), 
Niels Eigil Nielsen (privat), Søren Risborg (Rebild kommune), Ole Monrad (privat), Kristian Slyk (Danmarks Jægerfor-
bund), Randi Stub Pedersen (Himmerlands køre/rideforening), Vibeke Rasmussen (Friluftsrådet), Torben Ravn (privat), 
Bodil Christensen (Rebildporten), Lasse Vestergaard (antropologistuderende), Martin ? (antropologistuderende), Bendt 
Egede Andersen (NST-Himmerland), Mads Dalsgaard (NST-Himmerland). 
 
Ikke til stede: Jens Vinge (Aalborg kommune), Jørgen Ussing (Mariagerfjord kommune), Jens Hjerrild Jensen (Søens 
folk), Michael Jacobsen (Rold Skov Skiklub), Søren Samuelsen (Rebild Bakker MTB klub) 

1. Velkomst og meddelelser 
Bendt bød velkommen og indledte mødet med at fortælle om emnerne på dagsordenen. Mødet omfattede udover bruger-
rådet også kredsen af andre interessenter, der har deltaget i brugerrådsmøderne under driftsplanprocessen. 

a.  Kort om strukturændringerne 
Bendt redegjorde for strukturændringerne i NST, som betyder, at enhederne Midtjylland og Østsjælland nedlægges, og 
at antallet af skovarbejdere i styrelsen reduceres fra 250 til 150 i perioden 2018 til 2021. Allerede i 2018 reduceres an-
tallet af skovarbejdere med 30 via frivillig fratræden som en egentlig besparelse, og reduktionen på de resterende 70 
kommer via udlicitering af opgaver og dertil hørende virksomhedsoverdragelse af skovarbejdere i de kommende 3 år. 
 
Enheden i Himmerland har allerede reduceret antallet af skovarbejdere fra 10 til 8,5 ved frivillig fratræden og er dermed 
på den norm, der vil være gældende for enheden, når strukturændringen er gennemført. 
 
Randi var bekymret for, om udliciteringen af opgaver betyder, at der sker et kvalitetsfald i pasningen af arealerne. Hertil 
blev der svaret, at mange opgaver allerede er udliciteret, og at enheden er vant til at passe arealerne gennem entreprenø-
rer, men at det er korrekt at nedgangen på 1½ Årsværk vil føre til besparelser og dermed sænket aktivitetsniveau.. 
 
Nedlæggelsen af enheden Midtjylland og den samtidige omlægning af enhedsgrænserne, så de falder sammen med 
kommunegrænserne betyder, at enhedens arealportefølje udvides med Naturstyrelsens arealer i hele Skive kommune 
samt nogle mindre arealer i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner, som tidligere hørte under henholdsvis NST 
Kronjylland og NST Thy. Fra 2019 administrerer enheden således alle statslige arealer i kommunerne Aalborg, Vest-
himmerland, Rebild, Mariagerfjord og Skive. 
 
Se også vedhæftede ” Nye enhedsgrænser og nyerhvervede arealer, 181015.pdf ” 
 

b. Nye arealer 
Bendt fortalte om arealer erhvervet siden sidste brugerrådsmøde. 
 
Drastrup skov, Aalborg kommune 
Et areal på 25 ha er opkøbt i den nordvestlige del af Drastrup skovrejsningsområde. Arealet ligger op til de allerede til-
plantede dele af området og i forlængelse af det område, der blev præsenteret som nyerhvervet ved sidste brugerråds-
møde. Skovanlægget ved Drastrup skal beskytte grundvandet, og Aalborg forsyning har betalt 75% af købsprisen, mens 
Naturstyrelsen står for resten af købsprisen, tilplantning, etablering af publikumsfaciliteter og den videre drift. 
 
Bygumvej 56 Ålestrup, Vesthimmerlands kommune 
Ejendommens ejer døde og havde ingen arvinger, og derfor tilfaldt ejendommen med sine 29 ha staten. Enheden ønsker 
at lade arealerne indgå i jordfordelinger i forbindelse med vådområdeprojektet Simested å” eller i forbindelse med andre 
våd- eller lavbundsprojekter i området. 
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Aggersundvej 102, Aars, Vesthimmerlands kommune. 
De 10 ha ligger i den nordlige del af Aars skovrejsningsområde, der også har til formål at beskytte grundvandet. Arealet 
ligger ikke langt fra Jenle plantage, og med tiden og yderligere opkøb bliver Aars skov og Jenle plantage måske en 
sammenhængende skovstrækning. 
 
Nørager skov, Rebild kommune 
Arealet på 3,2 ha ligger i Nørager skovrejsningsområde, arronderer skoven og har særligt et rekreativt formål.  
 
Umatrikuleret ø på 19 ha, Aggersund, Vesthimmerlands kommune 
Øen, som ligger i Limfjorden lige øst for broen over fjorden ved Løgstør, er sikkert opstået, fordi en elmast, der blev 
placeret på fjordbunden, har ændret strømforholdene på en måde, der har fået sedimenter til at lejre sig syd, øst og vest 
for masten. Øen er p.t. ikke matrikuleret og ejes derfor ikke af nogen. I sommer plantede en far og hans datter Sofie et 
flag på øen og gik til medierne og udtrykte ønske om, at øen blev navngivet og opkaldt efter Sofie. 
Af Jydske lov - hvor nogle bestemmelser stadig er gældende - fremgår det at, ”det som ingen ejer tilfalder kongen”, og 
kongen er nu om dage erstattet af staten. Denne bestemmelse bliver brugt på nye øer, som til stadighed opstår langs de 
danske kyster. For at øen kan matrikuleres, skal man kunne sejle rundt om den i en fladbundet pram. Prøvesejladsen og 
matrikuleringen er endnu ikke gennemført, og her står sagen foreløbig. Skovrideren bemærkede desuden at geografiske 
områder ifølge en FN-resolution ikke må opkaldes efter endnu levende personer. 

2. Driftsplan 

a. Gennemgang af høringsnotat 
Bendt takkede for de 11 høringssvar, hvoraf nogle var kommet fra deltagerne i mødet, og opfordrede mødedeltagerne til 
eventuelt at kommentere på det allerede udsendte høringsnotat. Nogle høringssvar havde en betydelig højere detalje-
ringsgrad end driftsplanen og sådanne detaljer vil ikke blive indarbejdet i planen, men taget op til nærmere dialog. Leif 
Lyngsø bemærkede, at det som tidligere nævnt har været forvirrende, at udlægget af biodiversitetsskov faldt sammen 
med færdiggørelsen af driftsplanen. Vibeke fra friluftsrådet og Sussi fra DN bemærkede, at driftsplanen i nogle af hø-
ringssvarene kritiseres for at være uambitiøs på naturområdet. Leif forklarede, at man i den forgangne planperiode har 
forøget arealet med lysåbne naturtyper med 50%, ligesom der er blevet lukket grøfter og etableret vandhuller i stor stil, 
hvilket betyder, at mulighederne for yderligere tiltag er væsentligt mindre i indeværende planperiode. Derudover er 
løv/nål forholdet rykket meget, fordi stormfaldsarealerne fra 2005 i høj grad er genkultiveret med løv. 
Thorkild Lund fra DOF bemærkede, at sitka er et problem mange steder, fordi den breder sig og er svær at bekæmpe. 
Hertil svarede Leif, at vi her i skoven betragter den som relativt nem at bekæmpe, hvis man blot fjerner frøkilderne. Sit-
ka laver ikke rodskud, kan relativt nemt buskryddes og frøene overlever ikke længe i jorden. 
 
 

b. Audit på certificering 

Erik Dalsgaard fortalte, at Naturstyrelsen har været certificeret efter PEFC og FSC ordningerne siden 2007. Ordningerne 
sætter økonomiske, sociale og naturmæssige normer for driften. Ved årets audit  fik enheden en mindre anmærkning, for 
ikke at kunne dokumentere at en arbejdstager hos en entreprenør, der arbejder på enhedens arealer, var ansat på rimelige 
arbejdsvilkår  

Sussi fra DN spurgte om certificeret træ handles til højere priser end ikke-certificeret træ, hvilket Erik kunne bekræfte. 

3. Forvaltningsplaner for biodiversitetsskov 

a. Orientering om begrebet biodiversitetsskov 

b. Orientering om hvilke områder der udlægges 

c. Udarbejdelse af forvaltningsplaner 
 

Vedhæftede præsentation (Præsentation, biodiversitetsskov.pdf) blev gennemgået for at vise baggrund, omfang og for-
mål med udlægget af urørt skov, hvilke områder, der er udlagt, og hvilke driftsmæssige ændringer der planlægges for 
områderne inden de overgår til urørt skov. I den forbindelse drøftedes bl.a. hvilke uheldige konsekvenser, der kunne væ-
re ved at lade en kulturskov overgå til fuldstændig urørt skov uden forudgående indgreb. De uheldige konsekvenser kan 
bl.a. være, at uønskede arter ikke fjernes, og at den ensaldrende kulturskovs-struktur opretholdes i en lang årrække, så-
ledes at skoven beholder kulturskovspræget, hvilket ikke er ønskeligt i forhold til at fremme biodiversitetsmålene. Bl.a. 
derfor – samt af økonomiske årsager - indledes den urørte fase med en periode på 8 år i løvskovene og 50 år i nåletræs-
plantagerne, hvor arealerne forberedes til den egentlige urørte fase. I denne fase fjernes uønskede arter og strukturen på-
virkes ved at lave lysninger og anden variation, ligesom eventuelle grøfter kan sløjfes. 
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Men også senere i den urørte fase, vil der, hvis det vurderes vigtigt for de konkrete biodiversitetsmål, kunne hugges i 
biodiversitetsskoven, når blot vedmassen efterlades på arealet, og når blot hugsten alene sker for at fremme biodiversite-
ten. I kategorien ”anden biodiversitetsskov” kan der vedvarende udtages mindre mængder vedmasse. I alle tilfælde hol-
des stier og veje fri for væltede stammer, og i det hele taget forventes udlægget ikke at påvirke friluftslivets muligheder 
væsentligt negativt. Fra orienteringsløbernes side (Ole Jensen) blev det bemærket, at deres aktivitet nok ville blive på-
virket negativt pga. nedsat fremkommelighed pga. døde træer og hegn for græssende dyr. 
 
Randi spurgte til, hvad man gør for at undgå de uheldige konsekvenser på floraen af fåregræsning. Leif fortalte, at man 
er klar over at der kan være uheldige konsekvenser ved fåregræsning, som skyldes, at får har en forkærlighed for de 
bredbladede urter, som vi i mange tilfælde gerne vil beskytte. Fårene er imidlertid til stor hjælp når bævreasp skulle be-
kæmpes i Rebild bakker og de er gode til at fremme lyng på bekostning af Bølget bunke, ligesom de kan færdes på de 
stejle skråninger uden at forårsage væsentlig erosion. I dag hvor opvækst af bøg er et problem, hjælper gederne os med 
bekæmpelsen af denne træart. Når det er sagt, arbejder enheden i dag med en vifte af plejetiltag i bakkerne med græs-
ning med både kreaturer, får og geder, samt slåning og afbrænding af lyng og ikke mindst ørnebregner.  
 
Der opstod en sidedrøftelse af samspillet mellem MTB-ryttere og de øvrige brugere af skoven. Leif bemærkede i den 
forbindelse at stien rundt om St. Økssø, kan benyttes af MTB-ryttere i perioder, hvor der ikke er ret mange andre skov-
gæster og at vi foretrækker denne løsning frem for opsætning af forbudsskilte. Brian fra MTB-klubben fortalte, at klub-
berne internt opfordrer til ikke at benytte denne sti. Han fortalte ligeledes, at der er indkøbt og uddelt 300 ringeklokker, 
fordi det kan virke stødende hvis MTB-ryttere advarer andre skovgæster med råb. Flere bemærkede at der er en god dia-
log i skoven mellem MTBer og andre brugere, og at det er oplevelsen at MTBer i Rold skov er gode til at tage hensyn. 
 
Der blev i forlængelse heraf  stillet spørgsmål til hvorfor benyttelsen af skovvejene til slædehundekørsel fremover er 
uønsket. Dette skyldes som det fremgår af  driftsplanen, at slædehundene kræver plads og at det – med det øvrige fri-
luftslivs udvikling  - er svært at skaffe denne og at aktiviteten findes uforenelig med de mange andre brugere da der op-
står farlige situationer og konflikter. 
 
Derefter fortalte Bendt om de specifikke forslag til planer for de tre biodiversitetsområder i Rold skov og Skindbjerg-
lund. 
 
FÆLLESSKOV 
I området i Fællesskov planlægges en række bevoksninger med nordamerikanske træarter (Douglasgran, Grandis, Tsu-
ga, Sitka, Nobilis, Rødeg) fjernet i den indledende 8-års periode. Indførte træarter fra det øvrige Europa (Lærk, Alm. 
Ædelgran, og Rødgran) skal ikke fjernes fuldstændigt, idet der er en del biodiversitet knyttet til træarterne. Det centrale 
område med ung rødgran kunne tænkes fjernet næsten fuldstændigt måske til fordel for en græsslette, som kan tjene til 
føderessource for græssende dyr, såfremt der ønskes græsning i skovområdet. En del af bøgene i området er de pårinde-
ligt hjemmehørende, og dem vil der ikke blive hugget i, hvis de er mere end 150 år gamle. I yngre bøg skal der hugges 
lysninger og skabes variation, og bevoksningerne skal i øvrigt hugges hårdt i de første 8 år for at sikre, at træerne på sigt 
udvikler brede kroner og dermed kan blive gamle og store. Egen er ikke en del af den naturlige skovvegetation i Rold 
skov, idet den ikke kan konkurrere med bøgen, men den findes plantet i skoven som følge af skovdriften. De mellemald-
rende ege i området hugges hårdt for at skabe et godt udgangspunkt for, at de udvikler sig til store flotte træer, og samti-
dig hugges der som i bøgene lysninger, der skaber potentiale for udviklingen af en stor strukturel variation. Når forbere-
delserne af arealet er afsluttet forventes det, at der vil være ca. 70 km rand i området – d.v.s. grænser mellem åbne area-
ler og bevoksninger og grænser mellem forskellige typer skovvegetation. Netop randområder er ønskelige da overgan-
gene mellem forskellige naturtyper er særligt rige på biodiversitet. 
 
Målet er at hele det 251 ha store område engang skal græsses. Græsningen skaber variation i skoven pga. fysisk påvirk-
ning af vegetationen og skovbunden ved bid og tramp. 
 
Græsningen vil kræve indhegning af hele eller dele af området, og Randi udtrykte bekymring for, at det bliver sværere at 
komme rundt med f.eks. hestevogn. Leif oplyste, at der hvor hegninger gennemskæres af veje, vil der blive etableret fæ-
riste og låger så heste og vogne  kan passere ved siden af færisten. 
 
Sussi bemærkede, at klimaforandringerne må anses for at være den største trussel mod biodiversiteten, og talte for, at 
der generalt arbejdes for at der plantes mere skov, der kan optage CO2. 
 
Thorkild Lund (DOF) bemærkede at det var dejligt, at der forsat kunne laves forvaltning – også i de urørte skove – da 
han mente at pleje altid ville være nødvendigt for at fremme naturværdierne i skovene.  
 
NØRRESKOVEN 
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Her skal der i den indledende fase fjernes en smule nål, og der skal træffes beslutning om, hvad der skal ske med de sto-
re partier med ung bøg på stormfaldsarealer fra 2005. Der er i forvejen store arealer med græsning i området, og disse 
skal muligvis bindes sammen til en stor  hegning. 
 
SKINDBJERGLUND 
Skindbjerglund er en gammel egeskov, hvor unge ( under 150 år) indplantede bøge i dag vokser op mellem egene og 
truer med at ødelægge disse. Et radikalt indgreb kunne være at fjerne alle bøge, men det ender nok med, at man nøjes 
med at fjerne dem i et omfang, så de ikke truer egene en rum tid frem. Hele skoven bliver allerede i dag græsset, og 
kvægets træden i skovbunden, fremmer spiringen af eg i de områder, hvor der er lys nok. 
 
Den videre proces er at enheden skal lave forvaltningsplanerne færdige for de tre områder, og at disse kommer i høring 
inden jul. Der var tilslutning til at enheden laver en offentlig tur hvor forslagene til de konkrete forvaltningsaktiviteter 
vises frem og kan debatteres. 

4. Vandreruter 
Leif fortalte, at ressourcerne til friluftsliv vedvarende reduceres, og at man derfor hele tiden vurderer, hvilke anlæg og 
ruter der skal opretholdes, og hvilke der skal nedlægges. Naturbasen i Plovmandshøj plantage skal formentlig lukkes, 
men der kommer dog også nye anlæg som f.eks. Naturbasen i Års skov, som skal lette presset på den i Jenle plantage, 
som der er megen efterspørgsel efter. En vej til at undgå indskrænkninger i ruter og friluftsanlæg er indgåelse af partner-
skaber, hvor organisationer og frivillige indgår samarbejde med enheden i form af arbejde med udvikling og vedligehold 
herunder evt. økonomiske bidrag. 
 
Der blev spurgt til rutepolitikken for Rebild bakker. Leif forklarede, at 20% af trampestierne er fjernet fra kortene og ik-
ke mere vedligeholdes, mens de smukkeste er opgraderet, som det f.eks. er sket for den certificerede nye rute. Bodil for-
talte, at den certificerede sti er en stor succes, og at hun udleverer masser af foldere om den og får masser af positive til-
kendegivelser fra brugere, der har gået turen. 
 

5. Opgradering af vandreruter 
Se under pkt. 4 

6. Naturbase i Aars 
Se under punkt 4 

7. Nyt fra Livø 
Bendt fortalte om energiprojektet, at der nu er opstillet en vindmølle, etableret 400 m2 solceller på en bygning og instal-
leret en akkumuleringstank med dypkoger samt et batteri på Livø. Akkumuleringstanken optager den overskydende el-
produktion til senere brug i varmeforsyningen. Det har vist sig, at de mere effektive generatorer afgiver mindre spild-
varme, og at der således er behov for at fyre mere, for at producere nok varme. Der planlægges derfor supplerende in-
stallering af varmepumper, som et mere effektivt alternativ til overførsel af overskydende el-energi til varmesystemet. 
Systemet består af mange enheder, og der arbejdes i øjeblikket med at optimere samspillet og styringen mellem enhe-
derne.  
 
Derudover er renovering af Havnen gået i gang i efteråret 2018, og forventes færdig inden næste sæson starter. 

8. Eventuelt 
Ole Jensen opfordrede NST og Rebild kommune til at lave et trailcenter, hvor skovens organiserede brugere kunne have 
fælles faciliteter, klub/mødelokaler, toiletter, opbevaring og f.eks. vaske cykler. Han oplyste, at der er pladsmangel ved 
de eksisterende faciliteter ved hallen. Bendt foreslog, at anvende et af de nedlagte ammunitionsdepoter til formålet, men 
Ole mente ikke, at der kan opnås den ønskede standard i disse bygninger. Det er ikke nemt at få tilladelse til at opføre 
nye bygninger i fredsskov, og Leif opfordrede derfor til, at organisationerne snakker sammen om at etablere et fælles 
center ved hallen, hvor de fleste spor udgår fra. 
 


