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Ekskursion om formiddagen.
Brugerrådets ekskursion til Himmerigskov omfattede en gåtur i den ældste del
af skoven, der er ca. 30 år og et par stop i den nyere del af skoven, der er
ganske ung.
I den ældre del af skoven besigtigede rådet eksempler på skov i kombination
med friluftsliv, hvor større åbne arealer kan benyttes til store arrangementer,
men også mindre åbne områder til de mindre grupper.
Der blev ved etableringen af skoven plantet bevoksninger, der skulle forsøges
kåret til frøkilde-bevoksninger. Et par af disse er endnu på den positive
observationsliste.
Istidslandskabet har efterladt et spændende let kupperet terræn med
lavninger, der omfatter både bække og en sø, Hjulsø. Hjulsø er meget besøgt
både som udflugtsmål og som decideret fiskeplads.
Ved besigtigelsen udtrykte DN ønske om, at der ved søen opsættes et par bord
og bænkesæt! Dette vil blive iværksat i denne sommer.
I den nyere del af skoven fortalte Sandor om de udfordringer, der kan være
med at få flere hensyn og ønsker til at gå op i en højere enhed. Beskyttelse af
eksisterende natur, her eksemplificeret med et vandløb med gamle elletræer,
stiforbindelse fra villakvarter og ud i landskabet, gennemkrydsning af ny
landevej og mange flere aspekter.
Sandor viste også rådet en anderledes måde at rejse skov på, nemlig ved brug
af naturen selv. I et område har man ladet et åbent område ligge som et
forsøg, der skal vise hvordan naturen selv vil udvikle sig.
Skovrejsningssamarbejde mellem vandværk, Kommune og staten (NST) bliver
indgået med forskellige modeller omkring opkøb og fremtidig drift.
I Favrskov er vandværkerne gået sammen i et samarbejde for at sikre fremtidig
skovrejsning gennem en fælles indsamlet pulje. Naturstyrelsen arbejder

løbende på at udvide og udvikle Himmerigsskov med Favrskov Kommune og
Vandværkerne.

Mødet efter ekskursion rundt i skoven:
NST fortalte at repræsentanten fra Danmarks Idrætsforbund, Finn
Søndergaard døde i marts måned, der afventes en ny repræsentant fra
forbundet til brugerrådet. Finn Søndergaard har siddet i brugerrådet siden dets
opstart midt i 1990’erne. Så Finns store erfaring og mange input vedr. det
organiserede idrætsliv i Naturstyrelsens skove, ikke mindst orienteringsløb, vil
blive savnet.
Der blev spurgt ind til om brugerrådet skal reorganiseres. NST lover at
undersøge om hvorvidt det kommer til at ske eller ej, da det ikke er noget Jan
viste noget om. Efter mødet har vi forsøgt, at finde noget om en evt.
reorganisering af brugerrådene, men der foreligger ikke noget om dette.
NB! Efter mødet i brugerrådet blev afholdt er der kommet nyt om
brugerrådene. Der vil blive udsendt en række spørgsmål til rådenes
organisation. Vi tænker at tage det op på efterårets møde.
Som led i den grønne genstart af økonomien har regeringen afsat 30 mio. kroner til
flere hænder, der skal styrke danskernes natur- og friluftstilbud.
Under Corona-krisen har vi ved NST oplevet et stigende antal besøgende i naturen. Og når
flere benytter sig af veje, stier, bænke og shelters i de statslige naturområder, skaber det
ganske naturligt et større slid på friluftsfaciliteterne.
Som en del af aftalen er der nu afsat 30 mio. kroner til at ansætte flere folk og indkøbe
materialer til at styrke naturindsatsen og forbedre friluftsfaciliteterne i statens skove og
naturområder.
Ved NST Kronjylland forventer vi at ansætte 3 nye kolleger i en midlertidig
ansættelse, som forløber i perioden 1. juli 31. december 2021.

Naturnationalpark Fussingø – en status
Der har været afholdt to møder i både de nationale grupper henholdsvis den
naturfaglige gruppe og interessentgruppen, samt i den lokale gruppe.
Grupperne har været præsenteret til 1. udkast til kommentering og siden 2.
udkast efter de første kommentarer er blevet bearbejdet. Resultatet af disse
møder har været at ministeren nu har forelagt et udkast til offentlig høring, der
løber i perioden 28. april til 23. juni.
I korte træk omfatter forslaget følgende:

Dyrebestand kommer til at bestå af krondyr og stude, samt småvildt som kan
bevæge sig frit ind og ud af hegnet. Vildhestene er indtil videre taget ud af
projektet.
Hundeskoven bliver flyttet fra Indskovene til Udskovene.
Der bliver opsat et indre hegn omk. gods bygningerne, badepladsen og
Gammelhaven.
Hegnet bliver et 2 meter højt rette med træstolper, med strømførende tråd på
indersiden af hegnet, for at undgå at dyrene bruger det til pelspleje.
Der etableres en række indgange til NNP. Indgangen bliver i tre forskellige
typer der omfatter færiste ved de offentlige veje, kørelåger der skal give
adgang for arbejdskørsel og for de brugergrupper, der har behov for at køre
ind i NNP. Endelig bliver der ligeledes etableret en række stilåger, der er af
typen klaplåge.
Man kan læse meget mere om både Naturnationalpark Fussingø og
høringsforslaget på denne side:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparkfussingoe/

Miljøministeriet har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening og
Finluftsrådet om principperne for natur og friluftsliv i Naturnationalparkerne.
Læs mere om aftalen:
https://mim.dk/nyheder/2021/maj/dn-og-friluftsraadet-samarbejde/

Biodiversitetsskov /Urørt skov
Der er i 2020-21 udpejet 9000 ha statsejet skov til urørt skov, Skovene er
blevet valgt ud fra en prioriteret liste, der er udfærdiget af bl.a. forskere fra
universiteterne.
Efter disse udvalgte skove har været i offentlig høring og det nu er besluttet,
at de skal overgå til urørt skov, så skal der skrives nye forvaltningsplaner for
de udvalgte skove. Ved Kronjylland omfatter udpegningen arealer ved Hald og
Hjermind Skov. Arbejdet med de nye forvaltningsplaner forventes at blive
udført i sidste halvår 2021.
Rådet drøftede de to berørte skove og der blev bl.a. rejst spørgsmål omkring
udpegning ved Hald med henvisningen til fredningen i området. Der kan være
modstrid mellem fredningen og urørt skov i visse områder, idet urørt skov

betyder ingen pleje, en pleje som fordres efter fredningen. En problematik der
helt bestemt vil blive adresseret i de kommende forvaltningsplaner.
Læs mere om Urørt Skov:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/

Corona – betyder at medarbejdere i NST fortsat er hjemsendt.
Vi afholder kun møder online eller udendørs i mindre grupper, eksempelvis når
vi mødes med partnere eller interessenter for at drøfte lokale udfordringer.
Rådet spurgte til hvordan NST har håndteret og observeret den stigende
befolkning i naturen?
Udviklingen har blandt andet kunnet ses via de få tællere, der er sat op på
arealerne. En tælling ved Nordre Fælled har vist at området bliver besøgt
omkring 150 % mere end året før. Og generelt er det vores oplevelse at der er
langt flere besøgende end tidligere. Mængden af biler, og brugere ude på
arealerne er steget betydeligt.
Der er kun enkelte der ikke er vant til at færdes i naturen, og som derfor ikke
kender reglerne, hvilket kan medføre uhensigtsmæssig adfærd, såsom kørsel i
skoven med bil, tænde bål uden for bålpladserne, have løse hunde mm.
Vi har indført ekstra rengøring på de offentlige toiletter i Mols Bjerge, Kalø og
ved Fussing Sø badeplads.
Eventuelt:
Der var ingen forslag under punktet.
Næste møde er d. 7. oktober 2021 ved Fussingø.

Rådet besigtiger Hjulsø i Himmerigskov.

