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Turen startede med et kig mod St. Oksø, hvor skovrider Inge Gillesberg berettede om det gode sammenarbejde
med Aabenraa Kommune omkring tiltag og nye faciliteter for offentlighedens adgang til øen igennem de sidste
par år.
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1. Præsentation af nye medarbejdere
NST SDJ har siden 1. september 2020 ansat 3 nye medarbejdere; biolog Dorthe G. Mikkelsen som fremadrettet
skal varetage opgaver inden for naturovervågning, forpagtninger og naturpleje. Skovfoged Jakob R. Helsbøl
skal varetage opgaver ifm. publikumsfaciliteter, fortidsminder og borgerinddragelse. Forstfuldmægtig Kristina
D. Bertram skal arbejde med budgettering, årsplaner, arbejdsprogram og partnerskaber.
2. Sommer i naturen, hvad fik vi lavet. Drøftelse af oplevelser.
Grundet COVID-19 og nedlukningen i Danmark bliv der til NST SDJ bevilliget 800.000kr. som en del af
Regeringens ”Sommer i Naturen” 2020. NST SDJ prioriterede, at gennemgå eksisterende faciliteter og få
optimeret disse med f.eks. nye bord/bænkesæt, grillsteder, renovering af stier og dets lige. NST SDJ har fortsat
gang i enkelte steder, hvor der er udestående for 2020. Denne opgave forstætter ind i 2021 således at man med
udgangen af næste år har været igennem alle eksisterende publikumsfaciliteter på NST SDJ’s arealer. Der
prioriteres ikke med nye faciliteter/ny anlæg for nuværende, men NST SDJ indgår gerne i
partnerskaber/samarbejde med frivillige om etablering af nye faciliteter. Bilag 1 ”Sommer i Naturen 2020”
viser overordnet de indsatser NST SDJ har foretaget i 2020.
NST SDJ ønsker gerne at brugerrådet melder ind oplever de uhensigtsmæssigheder på statens arealer eller har
ideer/forslag til eksisterende.
3. Partnerskaber - hvad vil vi gerne og hvad siger vi nej til
NST SDJ indgår gerne partnerskaber, hvor NST SDJ stiller arealer til rådighed, hvis der er lokale
foreninger/frivillige, som ønsker at etablere faciliteter til gavn for både specifikke brugergrupper og
offentligheden. Dog skal NST være med ind over beslutninger omkring hvad der kan give tilladelse til på
arealerne og tidligt i processen skal der sikres mandat til de ønskede aktiviteter NST stiller krav til, at de
faciliteter der siges ja til passer ind i skoven og dets tilhørende arealer - dvs. f.eks. ved etablering af en
fitness/trial bane/legeplads skal det passe ind i omgivelserne. Det må f.eks. ikke være stålkonstruktioner, og
vil man etablere en legeplads skal man være opmærksom på gældende lovgivning (faldunderlag, tilsyn og
kontrol osv.).
Søren Byskov (Aabenraa Kommune) nævnte et eksempel ved Lyreskoven, hvor faciliteterne (aktivitetsbane)
passer ind og fungerer efter hensigten. Helle Hartmann (Haderslev Kommune); foreslår at der kan tænkes ind
i ”spis naturen” på NST’s arealer, der ligger bynært. Her kan man plante træer med frugter/nødder til gavn for
de lokale/brugerne.
4. Deltagelse i forskellige LIFE-projekter
NST SDJ har gang i flere LIFE projekter rundt om på distriktet. LIFE projekterne er EU finansieret til
gennemførelse EU miljø- og klimapolitik. Pt er vi i gang med etablering af flere vådområder – de bliver
”kunstigt” etableret og det ser voldsomt ud til at starte med, men efter et års tid har beplantning/græsser
indfundet sig igen. Bilag 2 ”SemiAquaticLife” viser overordnet eksempler på de indsatser NST SDJ har
foretaget i 2020. Derudover arbejdes der også med ”Open Woods”-projekter, som skal understøtte
biodiversitet (dødt ved, selektion af træer som bliver brugt til eksperimenter (brændt/sprængt/ringet/skrabet

2

bark og dets lige samt veteranisering). Endvidere er vi i gang med Life for FIT (Forest Fit for Future), hvor
plantage områder konverters til mere løvtræ, mere diverse skov (flere arter) osv.
5. Status urørt skov og driftsplan
Forvaltningsplaner er i gang med at blive revideret for indeværende år samt næste. Dette sker i forbindelse
med hugststoppet juni 2020. NST er i gang med processen for yderligere udpegninger samt at fastlægge den
endelig drift af de arealer, som udpeges til urørt skov. Her må der ikke drives skovdrift, eksoter skal fjernes og
bevoksninger må f.eks. ikke skoves og lignede tiltage skal/må gerne foretages for at understøtte biodiversitet.
I forlængelse af arbejdet med forvaltningsplaner er det besluttet, at driftsplanerne skal over i et nyt mere
digitalt format. Det forventes at de nye driftsplaner samt forvaltningsplaner er klar fra medio 2021 efter disse
har været i høring; men der tages forbehold for, at tidsplanen kan forrykkes.

6. Eventuelt
Der blev spurgt, om der er planer om udpegning/er af nationalpark/er på NST SJD’s arealer? Der er ikke
konkrete planer for nuværende men skulle der være en mulighed kunne det være Pamhule Skov, som ligger i
forlængelse af Haderslev Dyrehave. I forbindelse med udpegning af naturnationalparker ved Fussingø og
Gribskov i efteråret 2020, er der sat gang i arbejdet omkring lovgivning og hvad skal understøttes.
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