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Naturstyrelsen, Himmerland 

 

 

 
 

Referat for brugerrådsmøde den 27. februar 2020 
 

Mødetidspunkt: 15.00 - 17.30 

Mødested: Møldrupvej 26, 9520 Skørping (Klænghuset) 

Fremmødte: Egon Sloth, Anne Marie Overgaard, Sussi Handberg, Søren Risborg, Vibeke Rasmussen, Jes Mose Jen-

sen, Niels Eigil Nielsen, Ole Monrad, Torben Ravn, Kristian Slyk, Bodil Christensen, Finn G. Andersen, Anders Hor-

sten. 

Fraværende: Jørgen Ussing, Karen Clausager, Frede Simonsen. 

1. Velkomst og meddelelser 

Bendt Egede Andersen bød velkommen og præsenterede Aalborg Kommunes nye repræsentant i brugerrådet afdelings-

leder i By- og Landskabsforvaltningen Anne Marie Overgaard. 

 

a. Orientering om forvaltningsplaner 

Bendt orienterede om, at forvaltningsplanerne for områderne udpeget til urørt skov endnu ikke er færdiggjort som følge 

af regeringsskiftet. Regeringen vil udarbejde en Natur- og biodiversitetspakke, og forvaltningsplanerne kan tænkes at 

skulle indgå heri. 

Der er afsat 20 mio. til urørt skov på finansloven, og det vides endnu ikke om pengene skal bruges på udvidelse af area-

lerne med urørt skov, eller på at undlade at gennemføre den initiale hugst i løvskovsområderne eller evt. en kombination 

heraf. 

Der blev spurgt om, hvor langt man er nået med den forberedende hugst, og der blev svaret, at der primært er fjernet 

eksotiske træarter (nåletræer) og alene svarende til almindelig tyndingshugst.. 

På et spørgsmål om hvorvidt der var påbegyndt græsning i de urørte områder, blev der blev svaret at græsningen endnu 

ikke er sat i gang. 

 

b. Finanslov 2020 

Bendt oplyste, at der er sat 2 mia. af til udtagning af landbrugsjord over de næste 10 år. Udtaget af landbrugsjord vil 

sandsynligvis især ske i ådalene, og her kan Naturstyrelsen blive en vigtig aktør med erfaring indenfor  vådområde- og 

lavbundsprojekter. 

Der er sat 100 mio. af til en skovfond, som det er meningen, at også virksomheder og borgere også skal bidrage til på 

frivillig basis. Pengene skal bruges på skovrejsning og andre klimavenlig indsatser. Det er endnu ikke klart om Skov-

fonden skal eje og administrere arealer, eller om den blot skal yde støtte til tiltagene og lade eksisterende driftsorganisa-

tioner om ejerskabet og driften. 

Sussi Handberg orienterede i den forbindelse om ”Debatmøde om klima og Arealanvendelse: Plads til både Landbrug 

og Natur” arrangeret af Klima Rebild den 30. marts 2020. Her deltager bl.a. Flemming Møller Mortensen fra Socialde-

mokratiet med indlægget: ”Hvad vil regeringen med naturen og landbruget. 

Sussi orienterede desuden om forslag om Grønne obligationer til finansiering af energivenlige boliger (se 

https://www.nykredit.com/samfundsansvar/klima-og-miljo/green-bonds/) 

 

c. Nye arealer 

i. Stubberup Vad 

Stubberup Vad omfatter et areal i Lindenborg Ådal med kildevæld og rigkær, som er botaniske hotspots. Den tidligere 

ejer har fået en del kritik for sin pleje af arealerne. Blandt derfor ville han gerne sælge og arealet på ca. 30 ha er nu er-

hvervet af Naturstyrelsen. 

Der planlægges gennemført pleje med bl.a. græsning. 

https://www.nykredit.com/samfundsansvar/klima-og-miljo/green-bonds/
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ii. Voldbjerg 

Voldbjerg ligger i vestsiden af Gravlevdalen hvor NST ejer det meste af ådalen. Leif Lyngsø berettede om plejen, der 

skal iværksættes, og om de vanskeligheder, man møder, når man skal i gang med at planlægge, hvordan det konkret skal 

gøres. 

 

d. 25 års jubilæum for Naturstyrelsens brugerråd 

Bendt sagde tak for indsatsen til medlemmerne og forudså, at der muligvis vil blive arrangeret en eller anden form for 

fejring fra hovedkontorets side senere på året. 

2. Forvaltningsplan for Rise skov 

a. Nedsættelse af ad hoc gruppe 

Bendt fortalte om hesteudsætningen i Rise skov og om Exmoor-hestene, der tilbage i 1964 blev sat ud på den privat-

ejede ø Tærø. Herfra fik Naturstyrelsen et antal heste, som blev udsat på styrelsens arealer på sydlangeland i 2006. Her 

formerer hestene sig, og derfor var det muligt at overføre en snes dyr til Rise skov i december 2019. I Rise skov er der 

kun vallakker og et par hopper og derfor forventes der ingen foling. Dog kan man ikke være sikker på at hopperne ikke 

er drægtige. 

Leif fortalte om, hvordan forskellige planlægningsprocesser lapper ind over hinanden i området. Der er forvaltningspla-

nen for Skindbjerglund, som eventuelt skal integreres med en forvaltningsplan for Rise skov, og samtidig er man alle-

rede nu tvunget til at lave en form for planlægning, der fastlægger, hvad der skal ske frem til forvaltningsplanerne er på 

plads. 

Men uanset disse komplikationer ønsker enheden nu at gennemføre en statusregistrering for biodiversitetsindholdet i 

området, hvor eksperter inviteres til at gennemgå arealerne inden for deres fagområde. Ornitologisk forening har lovet 

at kigge på fuglelivet, Aage Langeland undersøger arealet for sommerfugle, og Århus universitet har også udtrykt ønske 

om at deltage i registreringen. 

Sideløbende med statusregistreringen ønsker enheden at nedsætte et udvalg med deltagelse fra brugerrådet, som skal 

medvirke til udarbejdelsen af en forvaltningsplan for området, som kan indgå i Naturstyrelsen Himmerlands driftsplan 

for området. I den forbindelse bemærker Anne Marie Overgaard fra Aalborg Kommune, at kommunen står over for en 

tilsvarende proces i Hammer bakker, og at erfaringsudveksling ville kunne være til gavn for begge parter. Udvalget har 

sit første møde den 29. maj, og her deltager ud over enhedens personale og brugerrådsudvalget også Rita Buttenschøn, 

som er forsker på IGN Københavns Universitet, og den der i DK har forsket mest i græsning som naturpleje. Bendt be-

mærkede at udvalgets arbejde vil foregå inden for normal arbejdstid på arbejdsdage. 

Ved mødet tilkendegav følgende at ville deltage i udvalgets arbejde:  

  

Fornavn Efternavn Mailadresse Udpegende organi-

sation 

Egon Sloth egon.sloth.56@gmail.com  Danmarks Idrætsfor-

bund 

Anne Marie Overgaard annemarie.overgaard@aal-

borg.dk 

Aalborg Kommune 

Sussi Handberg sussihandberg@gmail.com  DN 

Vibeke Rasmussen 

eller evt en 

anden repr. 

vibekebille@gmail.com Friluftsrådet 

Torben Ravn htravn@webspeed.dk Borger 

Kristian Slyk slyk@stofanet.dk  Danmarks Jægerfor-

bund 

Anders Horsten anders_horsten@hotmail.com  DOF Nordjylland 

 

Herudover deltager Jens Peter Uhrenholt fra Rebild kommunes Naturafdeling, og Gjerding Bylaug vil ligeledes blive 

inviteret til at deltage. 

mailto:egon.sloth.56@gmail.com
mailto:annemarie.overgaard@aalborg.dk
mailto:annemarie.overgaard@aalborg.dk
mailto:sussihandberg@gmail.com
mailto:vibekebille@gmail.com
mailto:htravn@webspeed.dk
mailto:slyk@stofanet.dk
mailto:anders_horsten@hotmail.com
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Bodil Christensen fortalte at man i Rebildporten oplever stor interesse for Rise skov og de udsatte heste, men at de 

mangler informationsmateriale. Leif lovede at fremskaffe et foreløbigt materiale til kopiering og uddeling. Søren Ris-

borg tilbød at lede en tur i Rise skov for Rebildportens personale, for at give personalet en bedre baggrund for at infor-

mere om området. 

Leif tilføjede, at det endnu ikke er afgjort, hvor meget informationsmateriale og andre publikumsfaciliteter Rise skov 

skal udstyres med. 

Søren spurgte om der skulle etableres landgangsmulighed fra Lindenborg å mens Sussi og Anders Horsten i højere grad 

ønskede at begrænse mængden af publikumsfaciliteter til et minimum. Det er netop sådanne spørgsmål som Ad hoc-

udvalget skal drøfte. 

3. Orientering om henvendelser vedr. naturhensyn og rekreativ anvendelse 

Bendt orienterede om den til mødet udsendte henvendelse direkte til Naturstyrelsens lokale enheder fra BirdLife/DOF’s 

naturpolitiske udvalg, hvor organisationen udtrykker bekymring for, at friluftsaktiviteter som MTB-kørsel, orienterings-

løb, store motionsløb og naturfotografering i statsskovene kan reducere ynglesuccesen for de store rovfugle. Man mener 

at MTB-spor anlægges i skovenes udkanter, i stilleområder og i kuperede områder, som er vigtige yngleområder for 

rovfuglene. Man mener desuden, at det er skadeligt for rovfuglene, når der i foråret køres om natten med lys i form af 

bl.a. pandelamper. 

Henvendelsen var fulgt op at to andre – ligeledes til mødet udsendte - henvendelser fra hhv. Friluftsrådet og ti friluftsor-

ganisationer, som nuancerede synspunkterne og stillede sig tvivlende overfor DOFs konklusioner.   

Bendt bemærkede at Naturstyrelsen jo har generelle overordnede retningslinjer for etableringen af MTB-spor og at de 

her på enhedens arealer udlægges i overensstemmelse med disse, samt den i driftsplanen godkendte zonering. Henven-

delsens generelle del er derfor henvist til NSTs hovedkvarter, men at det selvfølgelig altid er relevant at drøfte, hvis no-

gen finder, at der her på NST Himmerlands arealer er konkrete problemer som skal løses. Anders afviste, at det var til-

fældet, og han fandt ikke, at der er konflikt mellem rovfuglehensyn og de nuværende MTB-spor. Anders forudså, at der 

vil kunne komme flere konflikter med forøgelsen af arealet med urørt skov, som følge at det større naturindhold. Han 

gjorde desuden opmærksom på, at de store rovfugle især yngler i de private skove som følge af de mange friluftsaktivi-

teter på de statslige arealer. Anne Marie påpegede, at pladsproblemerne ikke bliver mindre da friluftslivet er i vækst. 

Hertil bemærkede Bendt at ministeren har den opfattelse, at friluftslivets muligheder for at opleve naturen er et meget 

vigtigt mål for statens arealforvaltning. Bodil tilføjede, at publikum har stor forståelse for skovens inddeling i zoner, når 

det blot forklares. 

 

4. Overnatning i skoven 

Bendt orienterede om en undersøgelse, der viser, at der er sket en fordobling af antallet af overnatninger i statens skove 

fra 105.000 i 2013 til 210.000 i 2019. Og her er kun medregnet overnatninger, som kræver booking. Overnatninger ved 

ikke-bookings krævende faciliteter og i de frie teltningsområder er ikke medregnet. 

Hos NST-Himmerland kræver de primitive overnatningspladser ikke booking, og der er fri teltning i de fleste af sko-

vene uden for Rold skov komplekset. Efterhånden er fri teltning dog også blevet tilladt i enkelte områder af Rold skov 

(f.eks. Nørreskoven). Ministeren ønsker måske flere områder med fri teltning, men det er indtrykket, at kun et fåtal af 

overnatningerne sker som fri teltning 

 

5. Folkeskov i Aars 

Arealet Aggersundvej 90 ved Aars, som blev erhvervet i 2019, skal tilplantes som Folkeskov for midler indsamlet af 

DN og TV2 i samarbejde med Growing Trees Network. Derfor er der tale om en skovrejsning, der ligger ud over Natur-

styrelsens almindelige skovrejsningsprogram. Tilplantningen påbegyndes ved et arrangement som afholdes kl 10-13 den 

4. april, og alle er velkomne til at deltage i plantningen. 

 

6. Eventuelt 

Leif informerede om DR’s udsendelsesrække om Natur, som udsendes i 2020. 

Bendt oplyste om Banedanmarks kommende elektrificering af banestrækningen gennem Rold skov. Der skal fældes en 

del træer, som vil være til fare for køreledningerne, og disse træer kan allerede nu ses markeret med maling. Projektet er 

dog forsinket, og fældningen vil sandsynligvis først ske om nogle år. 

Sussi fortalte om hvordan Banedanmark stadig sprøjter banestrækningerne med Roundup ved natlige togter. 
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