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Tema: Urørt Skov og Naturnationalparker 

Deltagere: 

Arne Bondo-Andersen (Friluftsrådet)  Jørn Vinther Sørensen (DOF) 

Kristian Toulstrup (Danmarks Idrætsforbund)  Leo Vindahl Olsen (DN) 

Jens Hangaard Nielsen (Danmarks Jægerforbund) Søren Svennesen (LandboSyd) 

Inge Gillesberg (NST SDJ)  

Kristina D. Bertram (NST SDJ)  Maiken S. Lyngvig (NST SDJ) 

 

Afbud: 

Helle Hartmann (Haderslev Kommune)  Tom Knudsen (Haderslev Kommune) 

Tine Fricke (Aabenraa Kommune)  Christian Panbo (Aabenraa Kommune) 

Søren Gülck (Sdb Kommune)   

 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen - Præsentationsrunde 

2. Status på urørt skov 

3. Status naturnationalparker 

4. Brugerrådenes fremtid 

5. Eventuelt.  

 

 

1. Velkommen og kort præsentationsrunde 

Alle deltagere præsenterede sig kort. 

 

2. Status på urørt skov 

Hos Naturstyrelsen Sønderjylland pågår arbejdet lb. med at få udarbejdet forvaltningsplanerne 

for de skove, som er udpeget til urørt skov. Forvaltningsplanerne for Augustenborg Skov og 

Søgaard Skov er sendt videre til høring og der afventer endelig godkendelse.  
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Rise, Søst og Langbjerg Skov’s forvaltningsplan har deadline primo december 2021. 

Forvaltningsplanerne for Gråsten Dyrehave og Rinkenæs Skov samt Kelstrup Fredskov og 

Hønsnap Skov er rykket med svarfrist til 1. kvartal 2022. Derudover er der per 27. oktober 2021 

foreløbigt udpeget hovedparten af skovarealerne på enheden Sønderjylland ca. 4.823 ha. Der 

arbejdes i øjeblikket med endelig kvalificering af arealerne inden den samlede udpegning sendes 

i høring.  

 

Pamhule Skov afventer endelig regeringsbeslutning omkring udpegning af Naturnationalparker 

– pt forventes det at ske i december 2021. 

 

Der vil også på de senest udpegede arealer skulle lukkes grøfter og skoves ikke hjemmehørende 

træarter. Desuden skal der tages stilling til, om der er arealer, der skal afgræsses. Der skal laves 

forvaltningsplaner for alle arealer.    

 

Der blev spurgt til, hvad der sker med driftsplanen. Der vil i de kommende år være fokus på 

udarbejdelse af forvaltningsplaner for urørt skov og evt. udarbejdelse af en 

naturnationalparkplan. Herefter ventes de resterende arealer at blive samlet op i 

forvaltningsplaner for naturnær arealdrift.  

 

3. Status Naturnationalparker 

Der er endnu ikke truffet afgørelse om Pamhule Skov og tilstødende skove/arealer skal udlægges 

som Naturnationalpark – forventet svar december 2021. 

 

Den primære forskel på urørt skov og Naturnationalpark er fokus på afgræsning i 

naturnationalparkerne. Indhegning er ikke et mål i sig selv, men en nødvendighed for at holde 

dyrene inde. I Pamhule må det forventes at afgræsning vil ske med hjortevildt evt. suppleret stude.  

 

Der er i processen oplevet stor lokalpolitisk modstand mht. adgangsforhold, efterfølgende brug af 

arealerne (MBT, ride ruter, ophold og dets lige) og begrænsningen i den frie bevægelighed. Der er 

afholdt offentligt naturvandring om den mulige NNP i Pamhule Skov primo oktober 2021. NST 

SDJ inviterede til ekskursion og dialog med borgerne om de nye planer. Indmeldte punkter og 

bekymringer fra både borgere og politikkere bliver inddraget i den videre proces.   
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Der er vedlagt two pager for Naturnationalpark Pamhule, hvor man kan orientere sig yderligere 

om udpegningen og dets muligheder.  

 

4. Fremtidens brugerråd 

Det er besluttet, at kommunerne fra 2022 ikke længere skal være en del af brugerrådene. Der er 

udarbejdet en række spørgsmål om brugerrådenes fremtidige virke og ønsker dertil. Svarene er 

vedlagt referatet.  

 

En del brugerrådsmedlemmer mener det er ærgerligt, at kommunerne ikke skal være en del af 

brugerrådene, da de kommunale medlemmer er kommet med mange gode input på møderne.  Det 

har været oplevet som gavnligt samt været orienterende omkring de sammenarbejder, der pågår 

mellem kommunerne og NST SDJ.  

 

Det gøres opmærksom på, at det er forskelligt hos de forskellige interesseorganisationer, hvor 

langt tid man er udpeget til at sidde i brugerrådet (både medlem og suppleant); Danmarks 

Idrætsforbund 4 år, Danmarks Jægerforbund 4 år, LandboSyd 1 år, DOF 1 år, DN 1 år, 

Friluftsrådet 1 år. Det kan bevirke, at brugerrådet ændrer sig fra år til år ved de korte udvælgelser 

og kan modvirke den kontinuitet, man ønsker. Det er dog ikke et problem, som opleves hos NST 

SDJ, hvor mange medlemmer har været med i længere perioder.  

 

5. Eventuelt. 

Ingen meldinger 

 


