
1

Inken Breum Larsen

Emne: Brugerrådsmøde Naturstyrelsen Trekantsområdet

Placering: Skype-møde

Start: on 05-05-2021 14:00

Slut: on 05-05-2021 16:00

Vis tidspunkt som: Foreløbig

Gentagelse: (ingen)

Mødestatus: Endnu ikke besvaret

Arrangør: Inken Breum Larsen

Nødvendige deltagere:  

 

 

 

Kære alle 

Sidste år blev vi ved med at tro, at hvis vi ventede lidt endnu, så kunne vi mødes fysisk og bl.a. se på noget urørt 

skov. Vi udsatte derfor vores brugerrådsmøde flere gange, og det endte med, at vi slet ikke holdt et møde i 2020. 

Alle er siden hen blevet fortroligt med de virtuelle møder. Derfor holder vi fast i denne dato, som jeg håber I har 

reserveret i jeres kalender. Til efterårets møde kan vi så planlægge et møde et sted ude på Naturstyrelsens arealer. 

 

Send gerne forslag til punkter til dagsorden, hvis I har nogen.  

 

Foreløbig dagsorden 

1. Velkomst  

2. Regeringens biodiversitetspakke fra finanslov 2021: Urørt skov og naturnationalparker 

3. Miljøministerens konkurrence om at blive Danmarks vildest kommune. Vil I dele med os og fortælle på 2-3 

min, hvordan I tænker om konkurrencen i jeres kommune – uden selvfølgelig at afsløre hemmelighederne  

- Billund Kommune v/Peter Beierholm Borgen 

- Vejle Kommune v/Klaus Enevoldsen 

- Horsens Kommune v/Bettina Lerche 

- Hedensted Kommune v/Michael Laursen 

- Fredericia Kommune v/Karsten Byrgesen 

- Kolding Kommune v/Inger Birkebæk Madsen 

4. Evt. og næste møde 

 

 
Venlig hilsen 
 
Inken Breum Larsen 
Skovrider | Trekantsområdet / Naturprojektchef | Natur 
+45 20 21 65 08 | inb@nst.dk 
 
Miljøministeriet 
Naturstyrelsen | Gjøddinggård, Førstballevej 2 | 7183 Randbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk  
 
Oplysning om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger 
Dine personoplysninger anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi videregiver alene dine oplysninger, 
hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag. 
Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, CVR 33157274. Du 
kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.  
Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget 
oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af 
dine oplysninger. Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.  
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Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gældende fx en længerevarende retssag. 
Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, DPO@nst.dk og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har 
mulighed for at klage til Datatilsynet,  Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine 
persondata. 
 

 
......................................................................................................................................... 
Deltag i Skype-møde        

Problemer med at deltage? Prøv Skype Web App  

Deltag via telefon  
+45 7231 0150 (Dial in)                                            Dansk (Danmark)     

Find et lokalt nummer   
 

Møde-id: 27762038  

 Har du glemt opkaldspinkoden?  |Hjælp       

 
 

Deltag via en internetbrowser eller app 
Har du ikke adgang til Skype for Business? Så kan du enten tilgå https://meetme.statens-
it.dk/webapp/#/?conference=Skype, udfyld dit navn, klik på 'Tilslut' og indtast møde-id i feltet 'Indtast Lync 
konference ID' eller du kan deltage via app’en Pexip.  
 
Deltag via videokonferenceudstyr 
Inviter skype@meetme.statens-it.dk på videokonferenceudstyret i lokalet og indtast derefter møde-id efterfulgt af #.  
[!OC([0406])!] 
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