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Benny Pedersen – Friluftsrådet  
Merete Johannsen – Odder Kommune 

 Søren Hald, Naturstyrelsen 
 Ditte Grube Barild, Naturstyrelsen 
 Karen Højfeldt Rasmussen, Naturstyrelsen 
  
Afbud og  Bjarne Manstrup, Samsø Kommune   
fravær: Mads Faurholt Hagel – Silkeborg Kommune 
 Tatjana Stenvad - Silkeborg Kommune fra MJY Brugerråd 

Jesper Hahn-Pedersen – Ikast-Brande Kommune 
Mette Holm – Ikast-Brande Kommune 
Hans A. Pedersen, Brosamarbejdet 
Carsten Monsrud, Aarhus Kommune 
Bo Karlshøj Riis, Horsens Kommune 
Mette Holm, Ikast-Brande Kommune 
Søren Møller, folkevalgt fra MJY Brugerråd  

 
Referent: Karen Højfeldt Rasmussen 
_________________________________________________________________________ 
 
 

1. Velkomst 
Søren Hald bød velkommen tilbage til brugerrådet efter en længere coronapause og introdu-
cerede Naturstyrelsens to nye medarbejdere, Ditte Grube Barild og Karen Højfeldt Rasmus-
sen. Kort præsentationsrunde bordet rundt. 
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2. Meddelelser 
Søren Hald orienterede kort om den nye natur – og biodiversitetspakke. I aftalepakken er 
der afsat 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. 
Med de afsatte midler vil det være muligt at nå op på et samlet udlæg af knap 75.000 hektar 
urørt statsskov og etablering af 15 naturnationalparker. Fem naturnationalparker er allerede 
udpeget (Fussingø, Gribskov, Almindingen, Tranum og Stråsø), og de sidste ti kan alle 
komme med et forslag til, hvor de skal ligge (se linket nederst i dette afsnit). De mange ind-
komne forslag til nye naturnationalparker skal efter sommerferien koges ned til 20 – og først 
derefter inddrages enhederne, og enhedernes brugerråd, i den videre proces. 
 
Konference om naturnationalparker: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/konferen-
ceprogram/  

 
Du kan være med til at ønske, hvor de 10 næste naturnationalparker skal ligge  
(deadline 2. august): 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/de-naeste-
ti-naturnationalparker/  
 

3. Hvilke ændringer er der i udpegningerne for urørt skov på Søhøjlandet?  
Søren Hald viste kort et over områder udpeget til urørt skov. På kortet er udpegning af urørt 
løvskov indtegnet med blå streg, mens orange områder er tidligere udpegning fra 2018. De 
lyserøde områder viser arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende beskyttelse, og 
som ikke er talt med i opgørelsen af nye udpegninger. I alt er der senest udpeget 331 ha ny 
urørt skov i Silkeborgskovene. 

 
 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/konferenceprogram/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/konferenceprogram/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/de-naeste-ti-naturnationalparker/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/de-naeste-ti-naturnationalparker/
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Linket herunder åbner kortlaget med urørt skov i sit eget vindue: 
https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4f874d5cbd774d3189f247f329ae54bf 
 

Læs mere om urørt skov: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/ 

 
4. Generelt om de nye retningslinjer for urørt skov og de kommende forvaltningsplaner  

Ditte Grube Barild præsenterede de nye generelle retningslinjer og indsatsmuligheder for 
urørt skov og arbejdet med de kommende forvaltningsplaner for Søhøjlandet. Planerne for-
ventes i høring til efteråret, højst sandsynlig til oktober, efterfulgt af et borgermøde i skoven 
til november. Urørt skov betyder, at skoven er urørt for forstlig drift, men der vil fortsat blive 
lavet indsatser for at fremme biodiversiteten. Ditte gennemgik de forskellige muligheder fra 
retningslinjerne for at lave biodiversitetsindsatser i urørt skov (se vedhæftede pdf). 
 

5. Tur i skoven (til fods) hvor vi diskuterer forskellige typer indsatser i forvaltningsplanerne. 
Gåtur igennem Vejlbo mose til Kobskov med forskellige nedslagspunkter undervejs med 
drøftelse af dilemmaer og muligheder i urørt skov.  
 

6. Opsamling på brugerrådets ønsker og forslag 
Der blev efterspurgt links til høringsmaterialet til urørt skov og Dittes oplæg.  
Brugerrådet vil blive holdt orienteret om planerne for urørt skov.   

 
 

Med venlig hilsen 
 
Sekretær 
Karen Højfeldt Rasmussen  
72543955 
karas@nst.dk      

https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4f874d5cbd774d3189f247f329ae54bf
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/

