Referat fra brugerrådsmøde d. 13. september 2021 i Naturstyrelsen
Trekantsområdet (virtuelt møde)
Deltagere på mødet:
- Boj Bro (Danmarks Naturfredningsforening)
- Inger Birkebæk Madsen (Kolding Kommune)
- Karsten Byrgesen (Fredericia Kommune)
- Klaus Enevoldsen (Vejle Kommune)
- Michael Lausen (Hedensted Kommune)
- Inken Breum Larsen (Naturstyrelsen Trekantsområdet)
- Marc Hammer Holck (Naturstyrelsen Trekantsområdet)
- Katrine Falster-Hansen (Naturstyrelsen Trekantsområdet)
Emner drøftet på Brugerrådsmøde:
- Forvaltningsplanerne for urørt skov i Stagsrode Skov
- Drøftelse af fremtidens brugerråd

Forvaltningsplanerne for urørt skov
Indledningsvist orienterede Inken om processen med urørt skov; Der skal i alt udpeges 75.000 ha urørt skov
iflg. Natur- og Biodiversitetspakken fra 2020, og heraf skal 69.000 ha findes på Naturstyrelsens arealer. På
nuværende tidspunkt er Stagsrode Skov samt Sønder Stenderup Nørreskov og deltvist Midtskov udpeget
som urørt skov i Trekantsområdet. Marc fortalte herefter omkring formålet med urørt skov. Han
fremhævede, at det er vigtigt, at være bevidst om at der er forskel på urørt skov og på
naturnationalparkerne. I urørt skov vil der ikke nødvendigvis skulle foregå skovgræsning. Formålet med
urørt skov er at tage hensyn til biodiversiteten og skabe de bedst mulige rammer for truede arter. Dette
gøres ved at give mere plads til hjemmehørende arter, skabe variation ved mere naturlige vandforhold,
flere skovlysninger og mere dødt ved. Alt forstlig skovdrift i skovene skal derfor ophøre, og det er på den
baggrund ordet ”urørt” opstår. Marc pointerede, at et meget vigtigt og essentielt element i de urørte skove
er at skabe døende ved, og det vil hovedsagligt komme til at foregå ved veteranisering.
Boj Bro havde ingen bekymring i forhold til friluftslivet i de urørte skove. Han synes dog ikke, at der bør
være græsning i en skov, medmindre der kan skabes noget rigtig godt lysåbent natur. Han spurgte ind til,
om rabatter ved stier vil blive slået, når skovene bliver urørte. Han ønsker ikke, at rabatter skal sande til i
førne.
Klaus Enevoldsen kom med en bemærkning om, at flere borgere var meget frustreret over den ændrede
adgang til skovene. Han har hørt meget kritik ift. borgere, som tror de bliver en ø i landskabet. Denne
kommentar var rettet til naturnationalparkerne, og ikke til de urørte skove. Han spurgte til, om hvorledes
man vil kunne provokere kronesammenbrud, så der kan skabes variation.
Afslutningsvis inviterede Inken brugerrådets medlemmer med på naturvandring i Stagsrode Skov mandag
den 20. september kl. 15.30-17.00.

Drøftelse af fremtidens brugerråd
Naturstyrelsen har besluttet, at kommunerne udgår af brugerrådene. På den baggrund har Miljøministeren
ønsket, at medlemmerne af Naturstyrelsens lokale brugerråd skal bidrage til overvejelser om fremtidens

brugerråd.
Med udgangspunkt i spørgsmålene fra det udsendte notat, blev følgende emner drøftet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fysiske eller virtuelle møder, antal møder pr. år
Medlemmer – faste, begrænset periode
Inddragelse af borgere specifikt i enkeltsager – hvordan
Interessenter og brugerråd, fx MTB, ryttere - samspil
Vidensdeling på tværs af Naturstyrelsens brugerråd? Behov, hvordan
Hvad har fungeret godt/mindre godt i vores brugerråd indtil nu og andet du har lyst til at fortælle i
relation til brugerrådet.

Herunder refereres, hvad de medlemmer, der deltog i mødet udtalte:
Boj Bro, Danmarks Naturfredningsforening
- Mener det er et godt forum, som det er nu. Kan godt li’ at snakke derinde, men til tider bliver det
også et meget tungt forum, når kommunerne er med. Mener det er ærgerligt kommunerne skal ud
for det er et unikt privilegium at have dem med, men ser også en lettere snak i forummet i
fremtiden uden kommunerne. Kunne godt være med på ideen om et årligt møde med
kommunerne.
- Synes det er rigtig fedt at høre mange forskellige holdninger, og derfor er det kun en fordel, at man
mødes så mange som muligt ift. arealforvaltning.
- Synes om de fysiske møder, da de også giver en bred rekruttering. Mener at de også er mest
spændende for chefer og politikere.
- Mener, at rekruttering af nye medlemmer samt inddragelse af borgerne fungerer rigtig godt hos
dem ved at sende referat samt forespørgsler ud, men er nervøs for rekruttering til Brugerrådet, da
der også kan komme vanskelige borgere, som er tidskrævende.
- Mener at det altid er interessant med vidensdeling på tværs af landets brugerråd. Ser en stor
inspiration i at dele viden mellem Naturstyrelsens Brugerråd og foreslår et møde hvert 4. år.
Klaus Enevoldsen, afdelingsleder, Vejle Kommune
- Undrer sig over, at man udelukker kommunerne fra brugerrådet. Foreslår et årligt møde med den
nuværende konstellation, hvor man har et intensivt dagsmøde og kommer med input til
principdiskussioner. Finder værdi i at sidde sammen og snakke i det nuværende forum. Forslår et
fælles møde med Naturstyrelsen og kommunernes afdelingschefer - her vil politikerne muligvis
være interesseret i at deltage.
- Mener at enkelte tilfældige repræsentanter i brugerrådet vil være noget forskellige fra hvor
ildsjælene er. Mener, at ildsjælene findes i kommunale forum om arealforvaltning. Mener ikke, at
man skal have måltal for medlemsdiversitet.

Karsten Byrgesen, S, Fredericia Kommune
- Ærgrer sig over, at de ikke må være med i brugerrådet længere. Synes det er en skam. Er glad for at
være en del af brugerrådet, og synes det skal fortsætte. Oplever brugerrådet som nær-demokrati.

-

Kan godt li’ fysiske møder, men synes også det er fremragende med virtuelle møder. Synes at de
kan noget forskelligt, og derfor skal man udnytte bredden.
Mener det er problematisk at begrænse medlemmernes periode i brugerrådet. Synes det er fint,
som det er nu.
Opfordre til at borgere kan give sig til kende.

Inger Birkebæk Madsen, afdelingsleder, Kolding Kommune
- Er glad for at være en del af det nuværende forum, hvor politiske kollegaer fra andre kommuner
mødes og har interessante diskussioner. Foreslår et årligt møde, hvor udvalgsformænd og
afdelingschefer fra kommunerne mødes med Naturstyrelsen.
- Efterspørger noget andet, hvis de ikke må være med i brugerrådet i fremtiden.
Michael Laursen, afdelingsleder, Hedensted Kommune
- Kan også se en idé i at etablere et andet forum på tværs af Naturstyrelsen og kommunerne, når de
ikke kan deltage i brugerrådet fremover. Mener at sådan et forum vil være speciel godt
fremadrettet ift. biodiversitet, naturnær skovdrift, urørt skov, hvor man kan drøfte retningslinjer og
erfaringer. Mener medlemmer af sådan et forum vil have meget til fælles, og det med at se på
projekter på tværs af kommunegrænser bliver mere og mere aktuelt.

Tillæg til referat fra brugerrådsmøde
Som opfølgning på Brugerrådsmødet den 13. sept. 2021 sendte Naturstyrelsen Trekantsområdet en mail ud
til medlemmer fra interesseorganisationerne i Brugerrådet, som ikke deltog på mødet, for også at få deres
feedback til det fremtidige Brugerrådet på de ovenfor nævnte punkter.
Gunnar Bennedsen, Danmarks Jægerforbund
Ad 1. Jeg mener det er ok med virtuelle møder, men der bør nok være et årligt fysisk møde.
Ad 2. Hos Jægerne er det medlemmer der vælger hvem og hvor længe de sidder i udvalg og andet.
Ad 3., 4., 5. og 6. For Jægerne var deltagelse i Jægerforum måske mere relevant end deltagelse i
Brugerrådet.
Som der er i dag synes jeg, at det mere virker som orientering, når der er møde i brugerrådet.
Jeg vil dog godt erkende at vi har fået en virkelig god orientering på de møder jeg har deltaget i, men mener
det har drejet sig meget omkring hvordan familien Danmark bruger naturen, og der skal jo også være plads
til os alle.

