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Organisation  Brugerrådsmedlem  Deltagelse  

Faste organisationer        

Danmarks Idrætsforbund (DIF)  Jørgen Raaen Rasmussen ja  

Danmarks Naturfredningsforening (DN)  Pia Ellegaard Jørgensen  ja  

Friluftsrådet   Erik Ehmsen nej  

Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) Bjørn Madsen 
                          

ja  

Andre organisationer        

Fyns Familielandbrug  Ib W. Jensen  ja  

Verdens Skove  Kasper Thomsen  ja  

Danmarks Jægerforbund  Jens Thomsen 
                        

ja 

Dansk Botanisk Forening  Martin Søholm ja  

Dansk Ride Forbund (DRF)  Peter T. Worm   ja  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)  Kurt Due Johansen   ja  

Dansk Kennel Klub  Uli Nomis  ja  

Personligt udpegede        

Øhavsmuseet  Poul Heide Baltzer  nej  

Odense Fjords Naturskole (OFN)  Rikke Molin  ja  

Mountainbikere (MTB)  Knud Søndergaard  ja  

Naturstyrelsen Fyn (NST)        

  Jakob Harekilde  ja  

  Ida Friis Mikkelsen  ja  

  Annita Svendsen ja 
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Jakob Harrekilde startede med kort velkomst og introduktion til dages mødes. Der var en 

præsentationsrunde, hvor brugerrådets nye faste medlem, Bjørn Madsen (DGI), blev budt 

velkommen. Andre nye medlemmer af brugerrådet er Erik Ehmsen (Friluftsrådet), Martin Søholm 

(Dansk Botanisk Forening) og Jens Thomsen (Danmarks Jægerforbund). 

Første del af mødet foregik i Sollerup Skov. 

Naturstyrelsen forventer at skulle lave forvaltningsplaner for en række skove, som har været i høring 

til urørt skov. Sollerup Skov er er af skovene. En af de større ændringer der vil ske i skoven er, at vi 

skal fælde og fjerne træer som ikke er hjemmehørende (nobilis, sitka, douglas og tsuga mf.). 

Derudover er der åbnet op for at skovgræsning kan være en del af driften i urørte skove. 

1. Stop – Urørt skov 

Problemstillingen: Lige nu er der en skarp opdeling af skov og det lysåbne areal, som er hegnet. Dette 

ønsker man at bryde op i de urørte skove. Skovbrynet/randzonerne har ofte en højre biodiversitet og 

derfor ønsker man at brede skovbrynet ud. Ligeledes ønsker man at få græssende dyr ind i skoven, for 

at holde f. eks lysbrønde åbne, så de ikke gror til. 

Diskussionen gik her på, om hegnet skulle flyttes ind i skoven, eller skoven skulle vokse ind i 

hegningen. Sidstnævnte vil forringe forpagterens mulighed for at hjemtage tilskud fra EU. 

Hegn ind i skoven: 

Flyttes hegnet ind i skoven, vil det begrænse friluftslivet.  

Skov ud i hegningen: 

Svært at byde forpagtningen ud, og Naturstyrelsens må forvente en lavere afgift 

Generelt var der en meget positiv stemning omkring skovgræsning, og at men ved kun at hegne dele 

af skoven, og måske mest i de skove som ikke er bynære, kunne imødekommet friluftslivet bedst 

muligt. 

2. Stop – Urørt skov 

Problemstillingen: Mellem-aldrende bøgeskov (70 år) – hvad kan vi gøre her for at fremskynde de 

naturlige processer – gør vi ikke noget i sådan en bevoksning, sker der ikke noget de første 50 år. 

Naturstyrelsen har derfor fået en ny værktøjskasse, hvor vi kan lave lysbrønde, fremme råd via 

veteranisering (lave skade på træer), samt plante nye træarter ind. 

Der må udtages træ i en 6 årig overgangsperiode, for at sikre forsyningen af certificeret træ. 

 

Her blev der spurgt til hvad brugerrådet tænkte? 

 

Enkelte mente, at man fortsat skulle kunne udtage træ til tømmer, som en ekstra gevinst får man 

også bundet noget CO2.  

Der var enighed om, at lysbrønde var vigtige, og at de skulle være forholdsvis store i bøg, da kronerne 

i bøg hurtigt kan lukke sig igen. Der var også en positiv stemning omkring veteranisering af træerne 

for at fremskynde nedbrydningsfasen. 

Sikkerhed for skovgæsten i urørt skov var også et dilemma som blev vendt. Det er kun træer som 

hælder udover stier/veje, som vil blive fældet. Så f. eks orienteringsløbere vil måske skulle se sig lidt 

mere for. 

Der kom også forslag til, hvordan man kunne håndterer farlige træer. I stedet for at fælde et farligt 

træ ved roden, kunne man måske nøjes med at tage 2/3 dele af træet, eller måske flytte stiens forløb.  



3  

 

3. Stop – Urørt skov 

Problemstillingen: Her var stoppet på toppen af en lille bakke i en renafdrevet nobilis bevoksning – 

Her blev brugerrådet spurgt til hvad de syntes der skulle ske her? 

Alle var enige om, at området skulle holdes lysåbent, og at man skulle prøve at fremme lyngen. 

For at kunne fremme lyngen vil det kræve en form for pleje, ellers springer arealet i skov – højst 

sandsynligt af birk og nobilis. Her vil plejen nok være græssende dyr, evt. i en større hegning med det 

allerede hegnede lysåbne areal. På den måde kunne man tilgodese ønsket om skovgræsning. En 

sådan hegning vil være en begrænsning for friluftslivet. Men der var enighed om, at man godt kunne 

lave en større hegning i Sollerup Skov, samtidig med at der stadig var plads til friluftslivet – det 

handler bare om planlægning. 
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Anden del af mødet foregik indenfor. 

Referatet er bygget ud fra Jakobs power point slides, med supplerende tekst hvor der var behov. 

 

Supplerende information: 

Arealer udpeget til urørt skov har været i høring og det var muligt at komme med høringssvar frem til 24. 

august 2022. 

Link til hjemmesiden om urørt skov: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/ 

Generelt for høringssvarene var, at de ikke var i mod formålet, mere biodiversitet, men især 

friluftsorganisationer føler deres muligheder indskærpet. 

På Fyn er der udpeget 3 områder: Sydlangeland, Nordlangeland og Sollerup Skov/Svanninge Bakker samt 

flere mindre skove. Der er lavet en tidsplan og vi har 3 år til at lave de nye driftsplaner. Sydlangeland skal 

laves dette efterår, Nordlangeland skal laves til efterår 2023 og Sollerup Skov/Svanninge Bakker skal laves 

efterår 2024. 

 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/
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Supplerende information: 

Ny Vision: 

Der følger ikke flere penge med til 

den nye vision.  

Der er sat flere penge af på 

finansloven, men det er fordi vi i 

mindre grad må skove og sælge 

træer. 

Vi er lige startet med at 

indarbejde den nye vision, og vi 

får besøg af direktionen mandag 

den. 26. september hvor temaet 

for besøget er den nye vision. 

 

Supplerende information: 

NST ønsker input til placering af 

nye shelters på Fyn + øer. Forslag 

til placering kan sendes til Ida, 

idvmi@nst.dk  

På mødet blev Vigelsø foreslået. 

Der var enighed om, at 

placeringen af shelters er vigtig – 

forebygge hærværk men tilgodese 

handicappede. 
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Supplerende information: 

Klima-lavbund: 

NST Fyn har fået en ny medarbejder, Jakob Humaidan, som sammen med ca. 10 nye kollegaer fordelt på 

forskellige enheder, skal screene for nye klima-lavbunds projekter. Vi screener områder på min. 20 ha. Fyn 

er screenet for CO2 binding, vi fandt 1 projekt. 

Fremgangsmåden for projekterne: 

- Når et område er fundet, kontaktes landboforeningerne, til en snak om/med deres medlemmer.  

- Kommunen bliver også kontaktet, måske de allerede er i gang med noget i området 

- Projektet sendes til godkendelse i hovedkontoret (der må laves en forundersøgelse af en ekstern 

konsulent) 

- Først når et projekt har været igennem ovenstående, må vi købe jord eller gennemføre jordfordeling. 

Elmelund – ny jernbane: 

Jernbanen skal være etableret i 2026. Vi har fornyligt haft besøg af Vejdirektoratet, for at blive enig om hvor 

meget kompensation vi skal have, nu den nye jernbane skal gå igennem Elmelund Skovrejsningsprojekt. Der 

bliver spurgt til om friluftsorganisationerne kan hjælpe med til at high lighte hvor vigtig skoven er for dem? 

Det kan meget vel være at organisationer fra brugerrådet bliver inviteret. 
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Supplerende information: 

Der var opbakning til at 

inviterer en entomolog med i 

brugerrådet. Jakob tager 

kontakt. 

Det er nu muligt at nedsætte 

en gruppe i brugerrådet som 

arbejder med et specifikt emne 

– f. eks. Urørt skov. 

Dette var der positiv 

opbagning til. Det overvejes 

hvilke emner, gruppen mere 

præcist kunne beskæftige sig 

med.    

Supplerende information: 

Ansøgning for aktiviteter: 

Som udgangspunkt må man 

rigtig meget på 

Naturstyrelsens arealer uden 

at søge tilladelse. 

De fleste tilladelser som bliver 

givet er til: 

Filmoptagelser (ofte med 

opkrævning af et gebyr), løb 

med tidstagning og 

arrangementer med en 

brugerbetaling (hvor NST ofte 

opkræver et gebyr). 

Man kan læse mere om hvad 

der kræver tilladelse her: 

https://naturstyrelsen.dk/natu

roplevelser/skal-jeg-have-

tilladelse-til-min-aktivitet/ 

 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/skal-jeg-have-tilladelse-til-min-aktivitet/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/skal-jeg-have-tilladelse-til-min-aktivitet/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/skal-jeg-have-tilladelse-til-min-aktivitet/
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Opsamling og beslutninger fra mødet: 

Det blev aftalt, at forslag til driftsplaner/tillæg og forvaltningsplaner også skal sendes direkte til 

brugerrådet. 

Hestene på Sydlangeland.  

Der er stor bevågenhed på dyrehold på statens arealer.  

På forespørgsel fra DN, gav Jacob en beskrivelse af, hvordan Naturstyrelsen sikrer sig en god 

dyrevelfærden for hesteholdet på Sydlangeland. Hestene har være på Sydlangeland i over 15 år, og 

der er oparbejdet en stor viden og erfaring omkring hestene. Der er daglig opsyn og løbende tilsyn 

med dyrelæge, samt et årligt dyrelægetjek hvor alle hestene bliver indfanget, og tjekket. 

Der er ansat en dyrelæge centralt i Naturstyrelsen, til at hjælpe de medarbejdere der arbejder med 

naturplejen med græssende dyr. 

Næste møde bliver efter nytår og afholdes på Sollerup. 

 

 


