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Den 21. oktober 2019 

 

Brugerrådet ved Naturstyrelsen Kronjyland  
   
  
 

Fussingø d. 15. oktober 2019 

Ref. Sille og JGH 

Referat af brugerrådets møde d. 2. oktober ved 
Fussingø. 
I mødet deltog; Jørgen Ivar Mikkelsen, Otto Hansen, Birgitte Poulsen, Joy Klein, 
Carsten Skivild, Egon Thomassen, Finn Søndergaard, Hans-Peter Harpøth, Knud 
Pedersen, Lars-Ole Kopp, Poul Arne Nielsen, Poul N. Jensen, Rune Rauff Schultz, 
Thorkild Danielsen samt Peter Brostrøm. 
Sekretær var Sille Stenild og Jan Højland. 
Dagsorden: 

A. Orientering fra Naturstyrelsen; 

Ny Minister. Efter valget i forsommeren er der dannet ny regering, og dermed 
har vi også fået ny minister, dvs. Miljø- og Fødevareministeriet har fået to 
ministre. Lea Wermelin er NST’s primære minister. Vi kan på nuværende 
tidspunkt endnu ikke melde noget klart ud om hvad ministeren vil på det 
naturpolitiske felt. Det er vores forventning, at der kommer noget frem i 
forbindelse med drøftelserne af finansloven for 2020. 
Status for biodiversitetsskovene ved Kronjylland – Der er udarbejdet fire 
forvaltningsplaner for de fire områder; Ørnbjerge Mølle ved Stubbesø, Indskovene 
ved Fussingø, Inderø Skov ved Hald Sø og Mønsted Kalkgrubber. Disse planer har 
altovervejende biodiversitet som mål. NST KJY har leveret disse planer til vore 
kolleger i Randbøl, der skal gennemgå og evt. revidere disse. Herefter skal de 
godkendes af både direktion og forbi ministeren inden de udsendes til offentlig 
høring. Det er endnu uklart hvornår det sidste bliver en realitet, idet den 
oprindelige tidsplan er skubbet pga. valg. Vores vurdering er, at det sker en gang 
her i efteråret. 
 
Planerne vil blive lagt ud på NST’s hjemmeide, hvor de nuværende udpegninger 
også ligger: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/ 

Derefter blev emnet bioskov og CO2 drøftet. Der er flere som peger på, at der bør 
skoves mindre netop af hensyn til bevaring af CO2 i de eksisterende skove. På 
spørgsmålet om det kan tænkes, at der vil ske reduktion i de mængder, der er 
planlagt fældet i forbindelse med forberedelsen af de kommende bioskove, blev det 
svaret, at det er der ikke noget der tyder på lige nu, men alt kan jo ske i en politisk 
sammenhæng. I de eksisterende planer vil hovedvægten ligge på at fælde 
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oversøiske arter. Der er ingen tvivl om at klima og CO2 fylder meget i de politiske 
diskussioner, men fokus i forvaltningsplanerne som de er lige nu, er hensynet til 
en styrket biodiversitet. 
Status for nye naturtiltag på NST’s arealer. Lige før valget blev en række 
nye naturtiltag meldt ud: Selvforvaltende natur ved Fussingø, udlæg af 
landbrugsarealer til naturområder, samt opprioritering af indsats ift. lysåben natur 
– overdrev. Relativt markante aftaler med store beløb. Så kom valget, hvorefter 
aftalen er parkeret. Ministeren er ikke bundet af de gamle aftaler, det var basseret 
på et andet politisk flertal. Derfor er det endnu uafklaret om, hvad der kommer til 
at ske med disse projekter. Måske vil det fremgå af finanslovsforhandlingerne eller 
i forbindelse med en offentliggørelse af biodiversitetsplanen senere på året. 
 
Drøftelse af disse projekters midler og indhold, hvor det blev gentaget, at den 
politiske situation er anderledes og ikke bundet af tidligere udmeldinger. Vi kan 
ikke komme det meget nærmere, idet det jo er politiske beslutninger. 

Servicetjek af Naturstyrelsen. Der pågår en del debat om naturstyrelsens 
naturpleje i visse dele af pressen, primært Altinget. Der har været en markant 
kritik af NST’s drift. Den tidligere minister, Jakob Ellemann bad derfor om et 
servicetjek af NST. Dette har nu resulteret i rapport fra Orbicon, der har været en 
uvildig referent af møderne mellem NST og det grønne Kontaktudvalg, der består 
af en række grønne organisationer. Den nuværende minister har meddelt, at hun 
vil tage rapporten op ift. fremtidig biodiversitetsplan. Den vil nok udmønte sig i en 
eller anden form for kursændring inden for NST. NST har ikke forholdt sig så 
meget til det, da diskussionen foregår på politisk niveau.  

Kritikken lyder bl.a., at  
* Der er for få biologfaglige kompetencer i styrelsen, og der er for meget fokus på 
landbrugs- og skovbrugsfaglig drift. 
* NST er udfordret af bevillingsmæssige rammer: styrelsen er en virksomhed, der skal 
tjene penge -> anvender tilskudsordninger ift. naturpleje med dyr. NST forsøger at agere 
erhvervsmæssigt grundet tidligere politiske beslutninger.  
* Andre ting – mere teknisk-faglige kritikker; der er ikke enighed mellem de grønne 
organisationer (f.eks. hvilket græsningsregime der vil være bedst, etc. Nogle vil kun have 
rewilding – andre vil mere konkrete beslutninger.) 

I rapporten er der direkte henvisninger til NST Kronjylland, idet et af møderne 
mellem Det grønne Kontaktudvalg og NST blev afholdt i Mols Bjerge og på Kalø. 
Her var der især fokus på den naturpleje vi foretager af overdrevsarealer og 
omlægningen markerne ved Kalø fra landbrug til natur. 

Større igangværende projekter ved NST KJY. Af projekter under vores 
Naturteam skal nævnes, rydninger og naturpleje ved det ca. 50 ha store Gjerrild 
Nordstrand i Norddjurs Kommune. Her skal vi forsøge at holde nogle arealer 
lysåbne, idet de har været registreret som beskyttet natur efter 
naturbeskyttelsesloven. Desværre har vi et enkelt sted helt undladt at foretage 
denne pleje, så det nu fremstår som en lille skov. Denne ryddes så vi igen får 
lysåben natur. Derudover kæmper vi med Hybenroserne i dette område. Vi har 
søgt kommunen om tilladelse til, at benytte en biorotor, en maskine der virkelig 
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sætter roserne tilbage. Det bliver markante forandringer i landskabet, men 
heldigvis er de bagved boende sommerhusejere generelt tilfredse med, at der 
skabes udsigt til havet. 

Et initiativ til at styrke overdrevsarealerne i Mols Bjerge har bevirket at vi 
har modtaget ekstra midler til at understøtte udviklingen af denne naturtype. Det 
gør vi på arealer omkring Toggerbo. Det drejer sig om arealer, hvor vi rydder 
uønsket opvækst af primært vedplanter såsom gran, fyr og birk. Det samme gør vi 
ved Dragsmur, hvor vi hidtil har foretaget slæt af arealerne omkring Ryes 
Skanse. Dette areal vil nu blive indhegnet og afgræsset med primært kreaturer. Det 
er et fint areal, idet der ligger et lag af maritime aflejringer med stort indhold af 
kalk, hvilket gør at vi får en del spændende urter på dette område. 

Vi foretager også et større naturplejetiltag på arealerne ved Bisballe Bakker syd 
for Hald Sø. Her er det også et spørgsmål om, at reducere træer og buske til et 
minimum for, at fremme urterne. Naturtypen er også her overdrev. 

Af projekter under friluftsteamet skal nævnes vi flere steder har oplevet, at både 
stier og p-pladser har fået dybe render efter de store regnmængder, der er faldet i 
løbet af sommeren. Det gælder både ved Dollerup Bakker og flere steder i 
Mols Bjerge. 

Ved Fussing Sø badeplads vil der her i efteråret blive installeret et 
nedsivningsanlæg til toiletterne ved badehuset. I dag opsamles alt i en tank, der i 
særligt velbesøgte perioder skal tømmes hver 14. dag. Det er dejligt at så mange 
benytter badepladsen både sommer og vinter. 

NST og Danmarks Naturfredningsforening har indgået en aftale om, at man i 
fællesskab vil slå et slag for insekterne. Alle NST’s lokale afdelinger er derfor blevet 
bedt om at forsøge at stable nogle arrangementer på benene, hvor der fx skal 
bygges insekthoteller. NST Kronjylland har afholdt et arrangement på Nordre 
Fælled, hvor vi fik mange familier i tale og byggede 30 insekthoteller til diverse 
villahaver. Vi forsøger at få flere lokalkomiteer med i nogle initiativer med sigte på 
børnefamilier og skoleklasser. 

Af projekter under ruinplejen skal det nævnes, at der er sket en mindre ændring i 
den måde tildelingen af midler til ruinplejen sker på. Hvilket har resulteret i at vi 
på KJY har lidt flere midler til at pleje og sikre vore fortidsminder med. Vi har jo 
nogle markante fortidsminder på vore arealer, såsom De fem Hald’er, Kalø 
Slotsruin, Gammelhaven ved Fussingø, Ryes Skanes ved Helgenæs, Kjællinghøl 
voldanlæg ved Bjerringbro for at nævne de største. Derudover en række markante 
gravhøje samt jord- og stendiger. 

B. Referater af brugerrådets møder. 

Otto Hansen havde bedt om, at man på mødet drøftede referaterne efter 
brugerrådets møder: ”Der står meget lidt i retningslinierner for brugerrådet om 
referater. Det er kutyme, ar referatet skrives af Rådets sekretær, dvs. en ansat ved 
NST. Men skal det efterfølgende godkendes af brugerrådet?” 
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Efter dette oplæg blev det drøftet hvorledes rådet kunne ønske sig, at referaterne 
bliver udformet. Det blev bl.a. påpeget at brugerrådet ikke har nogen 
beslutningskompetencer, men alene er rådgivende i spørgsmål om den lokale 
enheds forvaltning af arealerne. Derfor er et beslutningsreferat ikke ønskeligt. 
Derimod er det vigtigt at man referer essensen af de emner, der drøftes i rådet.  

Det blev udtrykt klart, at er der noget man ønsker gengivet ordret, så kan det 
gøres, men udgangspunktet er at referatet skal afspejle drøftelserne af emnerne. 
Der var udbredt enighed om, at når referaterne udsendes, så kan man sende 
korrektioner eller tilføjelser til sekretæren, så disse medtages inden referaterne 
lægges på hjemmesiden. 

C. Referater på hjemmesiden. 

I forlængelse af foregående punkt på dagsordenen, så skal vi spørge rådets 
medlemmer om det er i orden, at vi i referaterne nævner hvilke medlemmer, der 
deltager i møderne. Bagrunden er den, at vi af hensyn til personlige data ikke må 
bringe personnavne på hjemmesiden uden, der er afgivet samtykke til dette. 
Tidligere havde vi en side hvoraf det fremgik hvem der pt. var medlem af 
brugerrådet. Her var opgivet både navn og mailadresse. Denne side er nu lukket og 
dermed ikke længere tilgængelig. 

Rådet gav bred tilslutning til at der gerne må angives navn i referatet. Der blev 
efterspurgt en samlet oversigt over rådets medlemmer, denne vedhæftes og med 
sendes referatet. 

D. Næste års møder. 

Næste års møder bliver henholdsvis d. 13. maj 2020 ved Himmerigsskov og d. 6. 
oktober 2020 ved Fussingø. 

E. Eventuelt. 

Følgende blev drøftet under et tidligere punkt, men hører hjemme under 
eventuelt.  

I Århus Stiftstiende har der været et helsides opslag om kreaturer, hegn og 
mennesker i Mols Bjerge. Borgere og borgmester fra Syddjurs Kommune har 
udtalt sig til journalist, der under overskrift som ”Køer og heste skræmmer folk fra 
naturoplevelser;” behandler hvordan nye naturtyper og friluftsliv kommer i 
konflikt med hinanden. Lokale borgere og brugere (relativt bred repræsentation; 
ryttere, gående, hundeluftere, borgmester samt naturbørnehave) – rejser 
spørgsmålet om hegnene i Mols Bjerge og andre steder med store, ”vilde” dyr, 
hindrer os mennesker i at bruge områderne. Der henvises til et par markante 
ulykker på arealer med naturplejende kreaturer. Der medsendes et bilag med 
artiklerne fra avisen. 

NST føler at der med baggrund i denne artikelserie bør ske en drøftelse i 
brugerrådet, således vi kan blive klogere på synspunkter og holdninger. Til 
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belysning af områdets hegn og tilhørende faciliteter, stier, klaplåger og infoskilte 
uddeltes fotografier fra Mols Bjerge. Disse er også vedhæftet som bilag til 
udsendelsen af referatet. 

Det blev understreget, at man sagtens kan få mange fine vandreture i området 
uden, at man skal ind i folde med dyr. Inden man går ind i folde med dyr, så er der 
dels en infotavle med 4 gode råd til hvordan man bør agere ved mødet med 
eventuelle dyr (der udarbejdes i skrivende stund en ny udgave med oversættelse til 
både engelsk og tysk), dels et piktogram, der viser telefonnummeret på ejeren af 
dyrene og hvilke dyr der er i folden. Vi har kreaturer i mange folde, heste i en del 
folde og endelig får i enkelte folde. Vi har de seneste år oplevet en stigende 
interesse i besøg i Mols Bjerge, dels er der flere, der søger mod større 
naturområder, dels er Nationalparken medvirkende til de flere besøgende. Nogle 
kan måske tænke, hvorfor laver NST de her store folde?  Det er der flere grunde til 
– en væsentlig grund er, at stort hegn giver mulighed for dyr naturligt kan finde læ 
for vind og vejr hvilket er vigtigt i forhold til dyrevelfærd. Et andet vigtigt 
argument er, at græssende dyr spreder frø ved at vandre rundt på arealet og 
dyrene tilfører også en dynamik til landskabet ved at gå over store områder. 

Det blev bemærket, at den afbillede ridesti ligger mellem fold og vandresti. God ide 
at bytte disse rundt således, at hestene eventuelt kan springe til side ud mod 
kørebanen i stedet for at spring ud mod eventuelt forbipasserende til fods. Dette 
gode råd tager vi med næste gang vi skal omlægge eller revidere stierne. 

Rådet udtrykte at der skal være fokus på naturplejen – altså dyrene har første 
prioritet på arealerne ikke nødvendigvis publikum med hund. Man kan overveje 
om det skal forbydes, at gå med hund ind i folde med græssende dyr. Idet de fleste 
uheld sker når man tager hunden med ind til dyrene. 
 
Hertil skal det siges, at det er Naturbeskyttelsesloven der fastsætter 
adgangsreglerne i det åbne land. Vi kan ikke uden videre lave lokale regler for 
adgangen til vore arealer. 
 
Rådet udtrykte at de gode råd er helt på sin plads, at der i mange tilfælde er tale 
om, at menneskene har glemt hvordan man omgås store dyr. Så det er et 
spørgsmål om, hvordan man får givet den erfaring videre til befolkningen. 
 
Konkrete forslag kunne være; 
at opsætte flere klaplåger, der hvor det viser sig nødvendigt i forhold til dyrenes 
adfærd, 
at ændre hegnene således, at dyrene fortsat kan gå i store folde men publikum kan 
gå i korridorer med korte passager gennem folden, samt  
at indrette foldene således, at faciliteterne til dyrene ikke placeres ved stier og 
låger, idet dyrene har tendens til at være der, hvor deres behov bliver opfyldt. 

Disse gode forslag er taget til efterretning og bliver anvendt i kommende revisioner 
af folde.  
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Det blev også foreslået at man enkelte steder kan opstille Stenter, som man kender 
det fx fra England, hvilket er noget billigere end klaplågerne.   

Dette anvender vi allerede enkelte steder, men det har dog den begrænsning, at 
ikke alle brugere af arealer kan passere disse. 

Det blev fremført at jo mindre hegn, jo bedre. Hegn påvirker vildtets naturlige 
opførsel – og den skal vi påvirke så lidt som muligt. Man bliver nødt til at vælge – 
natur eller publikum/mennesker.  

Der er givet udtryk for en generel pointe om, at folk er fremmedgjorte over for at 
færdes i folde med (store) dyr. Kan man tænke sig at der bliver arrangeret nogle 
vandreture med fokus på adfærd i folde med store dyr? 

Der var generel opbakning til en sådan tilgang, suppleret med opfølgning i 
medierne. 

NST har andre store hegninger, hvor der ikke opleves disse konflikter. Et godt 
eksempel er Jægersborg Dyrehave, der i et vist omfang kan sammenlignes med 
Mols. Hvis hegningen er tilpas stor, så der er mindre chance for at rende på dyr, og 
hvor der er plads til at komme væk. Vil det f.eks. blive et problem i Fussingø, hvis 
det projektet her bliver til en realitet? 

Rådet udtrykte at man nok kan forvente, at der vil være nogen udfordringer med 
projektet ved Fussingø – de lokale brugere er vant til at benytte sig at Indskovene 
på én bestemt måde; hvis det ændres, så vil nogle være skeptiske over for det. 
Omvendt kan man tænke sig, at den store indhegning netop vil afhjælpe konfilkter 
mellem dyr og mennesker, idet dyrene på et stort areal vil have plads til at fjerne 
sig fra mennesker. Det store areal kan vise sig at være en del af løsningen, men så 
at sige ikke en løsning for de mennesker, der vil tættere på dyrene, det vil få dyrene 
til at søge væk fra stierne. 
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Med venlig hilsen 
 
 
 
Jan Grundtvig Højland 
+45 24 69 38 06 
JGH@nst.dk 
 


