
 

1 

 

Brugerrådet for Naturstyrelsen Sønderjylland  

 

 

 

 

 

Naturstyrelsen Sønderjylland 

J.nr. 21/11940 

Ref. Kristina Duehart-Bertram 

19-06-2021 

 
Referat for Brugerrådsmøde 14. juni 2022 
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Deltagere: 

Jørn Vinther Sørensen (DOF)  Leo Vindahl Olsen (DN) 

Kristian Toulstrup (Danmarks Idrætsforbund)  Søren Svennesen (LandboSyd)  
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Afbud: 

Arne Bondo-Andersen (Friluftsrådet) 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen - Præsentationsrunde 

2. Præsentation af nye medarbejdere  

3. Klima-lavbundsprojekter ved NST SDJ  

4. Orientering om registrering af §3 arealer og nye Natura2000 arealer 

5. Status på Naturnationalpark – Pamhule 

6. Orientering om NST SDJ’s ejendomsportefølje (salg og udlejning)  

7. Ny hjemmesiden til booking af Naturstyrelsens Shelters m.m.  

8. Eventuelt.  

 

 

1. Velkommen og kort præsentationsrunde 

Alle deltagere præsenterede sig kort. 

 

2. Præsentation af nye medarbejdere  

Siden starten af 2022 er der ansat 3 nye medarbejdere hos Naturstyrelsen Sønderjylland.  

- Biolog Lonnie Jessen (tidl. ansat i Aabenraa Kommune) skal både arbejde med 

forskellige adm./driftsopgaver hos enheden, såsom skel/matrikulære sager, GDPR, 
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St. Okseø mm., samt være en del af de forskellige projekter vi får ind f.eks. EU LIFE 

projekter, klima-lavbund og dets lige 

- Skovfoged Christian B. B. Mikkelsen er ansat til at varetage opgaverne med friluftsliv, 

faciliteter, renhold og fortidsminder samt er IT-ansvarlig. 

- Projektleder Bo Mammen Kruse (tidl. Sønderborg Kommune) skal primært varetage 

opgaverne omkring klima-lavbundsprojekterne som vil blive iværksat i lb. af de 

kommende par år.  

 

Grundet anden møde aktivitet blev der kun hilst kort på Projektleder Bo Mammen Kruse. 

Skovfoged Christian B. B. Mikkelsen vil blive præsenteret ved næste brugerrådsmøde. Biolog 

Lonnie Jessen blev introduceret under pkt. 3.  

 

3. Klima-lavbunds- og naturprojekter ved NST SDJ  

Biolog Lonnie Jessen præsenterede de forskellige klima-lavbunds- og naturprojekter som NST 

SDJ arbejder med pt samt status på disse. I de kommende par år vil der blive arbejdet mere 

intensivt med at finde egnede arealer til gennemførelse af klima-lavbundsprojekter. Projekterne 

skal bidrage til at tage kulstofholdige landbrugsjorder ud af drift og hæve vandstanden på 

arealerne for at reducere landbrugets udledning af CO2 og andre klimagasser. Naturstyrelsen vil 

være projektleder på de projekter som gennemføres i deres regi ift. egne midler (kr.). Det kan ske 

i sammenarbejde med både private lodsejere, kommuner og virksomheder afhængigt af ejerskab.  

Der kan læses mere her: Klimalavbundsprojekter hos Naturstyrelsen. 

 

Derudover gennemføres der også enkelte EU Life projekter, hvor formålet mere er at forbedre 

naturtilstanden og biodiversiteten såsom nye vådområder, naturnær skovdrift, viden om CO2-

lagring mm. Disse projekter gennemføres kun på Naturstyrelsen egne arealer.  

Bilag: Pkt. 3_Præsentation af Klimalavbunds- og naturprojekter_Brugerrådsmøde 14. juni 2022 

  

4.  Orientering om registrering af §3 arealer og nye Natura2000 arealer 

En gennemgang af de kommende besigtigelser for NST SDJ’s §3 arealer samt opdateringer af de 

nye Natura2000 afgrænsninger blev præsenteret af biolog Dorthe G. Mikkelsen. 

Alle NST SDJ’s §3 arealer skal være besigtiget inden for de næste 10 år. Der skal if. med 

besigtigelserne følges op på om udpegningerne er korrekte samt naturindholdet skal registreres. 

Der udvælges en prøveflade, som er repræsentative for arealet hvori der registreres. Data 

indsendes derefter til den relevante kommune, som skal godkende de nye data (kommunerne kan 

vælge at afvise/føre tilsyn/kontrol, da de er myndighed på opgaven) samt opdatere data til 

forskellige off. portaler f.eks. Danmarks Miljøportal.  

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klimalavbundsprojekter/
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Per 2018 er Natura2000 områdernes afgræsninger blevet revideret og som følge af dette skal NST 

SDJ i gang med at se enhedens Natura2000 områder igennem for evt. justeringer. Først i 2023 

opstarter Naturstyrelsen arbejdet med at få gennemgået de eksisterende plejeplaner for 

Natura2000 områderne og får lavet de nødvendige justeringer.  

Bilag: Pkt. 4_Præsentation af §3 arealer og Natura2000 hos NST SDJ__Brugerrådsmøde 14. juni 2022 

 

5. Status på naturnationalpark - Pamhule 

Der er truffet beslutning om at Pamhule Skov og de tilstødende skove/arealer ikke skal være en 

af de kommende 15 naturnationalparker i Danmark. I stedet bliver arealerne udlagt til urørt skov.  

 

Enheden er små småt gået i gang med arbejdet omkring udarbejdelsen af forvaltningsplanen. Det 

er forventet at den nye forvaltningsplan skal være færdig ultimo 2022.  

 

6. Orientering om NST SDJ’s ejendomsportefølje (salg og udlejning)  

NST SDJ udlejer forskellige ejendomme og arealer til forskellige formål. Det er både intern og 

ekstern leje (privat og erhverv), tjenesteboliger, udlejning til foreninger og frivillige, kommuner 

mm. Vores udleje afhænger af, hvilke bygninger vi har i vores ejendomsportefølje og hvad der er 

af muligheder f.eks. til opbevaring, beboelse, foreninger, naturskoler, spejdere mm. Alle lejemål 

er per juni 2022 udlejet.  

NST SDJ modtager lb. henvendelser om hvordan man kan komme i betragtning til at leje et af 

skovenes huse eller tilbud om at købe skovarealer/jordbytte. Som oftest må vi afvise da al udleje 

skal i udbud. Det samme gør sig gældende ved et frasalg.  

 

Bygningscentret hos Naturstyrelsen foretager i samarbejde med de lokale enheder lb. 

gennemgang af vores ejendomsportefølje if. med et evt. salg/frasalg. Dette kan både være 

ejendomme samt arealer; om det/de til stadighed passer med NST’s kerneområder? Dette gør sig 

også gældende ved evt. køb, om der er muligheder i erhvervelse nye ejendomme/arealer, som vil 

bidrage positivt til NST forvaltning og en bedre arrondering. 

Sjellerup Hus, Nørreskov som huser Naturskolen Nordals er per 2021 solgt og overdraget til Sdb 

kommune på et aktstykke. Egetofte Naturskole i Sønderskoven, Sdb skal sættes til salg primo 

2023.  

 

7. Ny hjemmesiden til booking af Naturstyrelsens Shelters m.m.  

Naturstyrelsen har fået udarbejdet en ny hjemmeside til booking af shelters, lejrplads og 

bålhytter/madpakkehuse som naturstyrelsen drifter. Hjemmesiden kan ses her: 
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www.book.naturstyrelsen.dk. Det nye booking system skulle gerne gøre det lettere for folk, at 

reservere samt se ledige tider. Forventningen er at den nye bookingsides opsætning og 

brugervenlighed gerne skulle afhjælpe nogle af de til tider mange opkald til enhederne, der kan 

kom med den gamle system via udinaturen.dk., da dette var sværere at navigere rundt i.  

Vi hører gerne skulle der være uhensigtsmæssigheder eller gode ideer til forbedringer.  

 

8. Evt. 

Ingen meldinger 

 

Mødet sluttede af med en kort gåtur til Roden Skov, hvor der fortaltes om eksisterende 

gennemførte tiltag i urørt Skov.  

 

 

Billede 1: Roden Skov/KRDUE 

 

 

Billede 1: Roden Skov/KRDUE 

http://www.book.naturstyrelsen.dk/

