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Naturstyrelsen, Himmerland 

 

 

 
 

Dagsorden og referat, brugerrådsmøde den 13. september 2021 
 

Mødetidspunkt: 15.00 - 17.30 

Mødested: Møldrupvej 26, 9520 Skørping (frokoststuen i kontorbygningen) 

Deltagere: Egon Sloth, Anne Marie Overgaard, Karen Clausager, Sussi Handberg, Karin Winther (i 

stedet for Mette Arleth), Niels Eigil Nielsen, Ole Monrad, Torben Ravn, Kristian Slyk, Pernille 

Mulvad Møller, Gitte Holm (i stedet for Anders Horsten) 

Afbud: Jørgen Ussing, Søren Risborg, Frede Simonsen, Jes Mose Jensen, Finn G. Andersen 

1. Velkomst og meddelelser 

Bendt fortalte indledningsvist om Naturnationalparker (NNP) og den igangværende proces for udpegning og 

etablering af de 15 NNP’er. Der er allerede udpeget 2 i Grib skov og ved Fussingø, som skal åbne 2022. Derud-

over planlægges der etableret yderligere 3 i Almindingen, Tranum, og Stråsø plantager. Placeringen af de sidste 

10 NNP’er er endnu ikke besluttet. Hvorvidt der skal ligge en NNP i Rold skov er heller ikke afgjort. Rebild 

kommune har tilkendegivet, at man ikke ønsker en NNP i Rold skov bl.a. af hensyn til klima, arbejdspladser og 

friluftslivets frie bevægelighed. Bendt forudså, at der kommer et ekstra møde i brugerrådet i 2021, hvis der op-

står konkrete planer om en park i Rold, skov hen over efteråret. Et medlem bemærkede, at han fornemmede en 

lokal modstand mod en NNP i Rold skov med dertil hørende hegning. 

a. Nye arealer blev vist på kortbilag 

i. Regan vest, 27 ha 

ii. Bundgårdens arealer i Gravlev ådal, 36 ha 

iii. Golfarealet i Aars, 6 ha 

b. Korte meddelelser 

Der blev stillet spørgsmål om en eventuel sammenbinding af Jenle plantage og Aars skov. Erik fortalte, at drik-

kevandsinteresseområdet strækker sig fra Aars skov til Jenle plantage. Dermed er der mulighed for at indgå 

skovrejsningsaftaler, med Aars vand for arealet mellem Aars skov og Jenle plantage.  

Bendt orienterede om, at der er gjort en særlig indsats med opgradering og vedligehold af friluftsfaciliteterne på 

arealerne på Salling (Fur, Havbjerg skov, og arealerne omkring Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle. Ved kunst-

nerhjemmet er særligt stierne blevet opgraderet. 

Et medlem spurgte hvorfor man ikke i højere grad etablerer vandværker i eksisterende skove som supplement 

til de vandværker omkring hvilke, man planter skov. Bendt forklarede, at der er lavet en kortlægning af, hvor 

vandressourcerne ligger, og at det ikke nødvendigvis er i de eksisterende skove at de optimale pumpeområder 

ligger. 

2. Forvaltningsplan for Rise skov 

a. Bilag 

i. Blag 1: Udkast til driftsplantillæg 

ii. Bilag 2: Skovkort 

iii. Bilag 3: Områdeinddelingskort 

iv. Bilag 4: Høringssvar 

v. Bilag 5 Bemærkninger til høringssvar 

Bendt fortalte om skoven og viste kort over topografi, jordbund og bevoksning og orienterede om følgegruppen, 

der blev nedsat for at komme med ideer til forvaltningen af skoven.  

En vigtig del af forvaltningen er de græssende heste, som har gået på arealet hele året siden november 2019. Al-

lerede nu kan man se at hestene foretrækker at æde græs – hvilket er bekræftet af en specialestuderende som 

har fulgt dem sidste vinter. Når græsset slipper op hen over vinteren, begynder de at æde blåbær og andre 
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dværgbuske. Man skal derfor ikke forvente, at de alene kan holde ær og andre busk- og trævækster i ave. Krea-

turerne, som går på arealet sammen med hestene om sommeren, æder derimod både ær og andre busk- og træ-

vækster især om foråret, når skuddene er helt spæde. Sommergræsningen med kreaturer skal afpasses, så der er 

nok føde til hestene om vinteren. 

Der blev talt om risikoen for at heste styrter i grøfterne om vinteren, når de søger føde på engarealerne og for-

skellige løsninger blev drøftet. At fylde de temmelig dybe grøfter ville kræve et stort og indgribende anlægsar-

bejde, og derfor har enheden valgt at slå bræmmer langs å og grøfter, så dyrene bedre kan se og dermed undgå 

at falde i grøfterne og åen. Bendt fortalte, at små tætliggende grøblerender, som kendes fra landvindingen i va-

dehavet, ideelt set ville være en bedre afvandingsmetode i stedet for de dybe grøfter, netop fordi de ikke er dybe 

og dermed ikke er farlige for dyrene. 

Bendt orienterede om indholdet i driftsplanen og om de indkomne høringssvar. Formålet med erhvervelsen af 

ejendommen var at beskytte og udvikle den lysåbne natur og egekrattene og biodiversiteten på det allerede me-

get naturrige areal. Det betyder, at fremmede træarter på sigt skal erstattes af hjemmehørende arter. Den gamle 

egeskov skal beskyttes mod overvoksning af skyggetræarter, og overdrevene skal holdes åbne. Yderligere tilgro-

ning af de allerede tilgroede overdrev forsøges bremset med græsning. Juletræsarealerne skal konverteres til 

natur. 

Der bliver spurgt om det overvejes at berige hesteflokken med en hingst så der kunne ske en løbende reproduk-

tion. Bendt forklarede, at der man ikke har sådanne planer, fordi dyrene blot er et middel i naturplejen og ikke 

et mål i sig selv. Driften af dyreholdet ville blive besværliggjort, med de opgaver der følger med at have folende 

hopper (dyrlæge, indfangning, mærkning, opsyn osv.). Derudover skaber hingste utryghed blandt ryttere i om-

rådet. 

Bendt fortalte hvordan den dyrevelfærdsmæssige vinkel sikres gennem opsynsmanden, der bor på stedet og gen-

nem jævnlig optælling af opsynsmanden og enhedens skovarbejdere. Der holdes løbende øje med dyrenes huld 

med henblik på tilskudsfodring, hvis de bliver for magre. Der vil kunne nødfodres hvis situationen nødvendiggør 

det.  

Spørgsmålet om publikums fodring af dyrene blev bragt på bane, men det er p.t. ikke et problem i Rise. Det er 

det derimod i Hammer bakker hvor Aalborg Kommune har græssende dyr fortalte Anne Marie Overgaard fra 

Aalborg Kommune. 

Leif fortalte, at andre erfaringer har vist at en opsynsmand uden problemer kan benytte fodring til at tiltrække 

dyrene for opsyn og tælling. Når det kun er ham der fodrer, bliver dyrene ikke nærgående i forhold til andre 

mennesker. 

Leif orienterede om at fredede diger og gravhøje beskyttes mod dyrenes tramp ved frahegning.  

Bendt orienterede om at jagtlejerne har opsagt jagtlejekontrakten og at enheden ikke har planer om at genud-

leje arealet. Jagtlejemålet blev overtaget ved erhvervelsen af ejendommen og vilkårene for jagtudøvelsen er for-

andret en del med de helårsgræssende heste og øget publikumspres. 

Karin opfordrede til, at enheden igen og igen formidler, hvad vi gør og hvorfor, for at afværge kritik fra offent-

ligheden og fra personer på de sociale medier. Bendt svarede, at vi gerne oplyser, men at vi ikke svarer på perso-

ners udgydelser på de sociale medier. Det vil vi ikke bruge ressourcer på. Der var enighed om, at det er svært at 

komme igennem med faglige argumenter, og når vi laver offentlige ture, hvor den slags kan formidles, rammer 

vi kun en meget lille del af brugerne. 

Sussi fortalte om en vision fra kommunens grønne råd om at arbejde for et stort sammenhængende naturområ-

der omkring Lindenborg å – fra skoven til Håls og evt længere mod Lille Vildmose. De store naturværdier i om-

rådet ligger nemlig primært i og omkring Lindenborg å og på skrænterne ned til åen. Det drejer sig om et 

mindst 5000 ha stort område ejet af både private og staten. Byrådet har tilsluttet sig idéen, og der arbejdes nu 

videre med at udvikle projektet. IP-LIFE projektet tænkes at kunne være en medvirkende kraft til at realisere 

idéerne. 

3. Forvaltningsplaner for urørt skov i Rold skov og Skindbjerglund 

i. Bilag 6: Skindbjerglund afgrænsning 

ii. Bilag 7: Rold skov afgrænsning 

iii. Bilag 8: Overordnede retningslinjer for urørt skov 

iv. Bilag 9: Bemærkninger til udlægget af urørt skov fra DN, Lindenborg og MTB-klubben 

v. Bilag 10: Referat af ekspertgruppen og interessentgruppens behandling 

vi. Bilag 11: Afgørelse fra Naturstyrelsen om endelig udpegning 
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vii. Bilag 12: Ankerne fra DN og Lindenborg 

viii. Blag 13: Tidsplan for forvaltningsplanernes udarbejdelse 

Bendt fortalte om processen, der har ført frem til, at der i dag er udpeget 25.000 ha urørt skov i statsskovene. I 

90’erne kom der i de udviklede lande fokus på bevaring af naturskov i u-landene, og man blev derved klar over, 

hvor lidt der var bevaret hos os selv. Derfor blev de mest naturlige skovarealer i 1994 udpeget til urørt skov. An-

dre arealer blev udpeget til stævningsskov, plukhugst eller til græsningsskov. Det var spredte arealer og ud-

gjorde i alt ca.  6.000 ha. I 2018 blev der som konsekvens af den borgerlige regerings biodiversitetspakke udpeget 

yderligere 10.000 ha, som skulle supplere/binde de allerede udpegede arealer sammen til større områder. Men 

inden at arbejdet med forvaltningsplaner for de nye områder blev færdiggjort, var den socialdemokratiske rege-

ring kommet til, og den ønskede i første omgang at udvide det samlede urørte skovareal med 9.000 ha, så det 

samlede statslige urørte areal kom op på 25.000 ha. På sigt er det planen, at det samlede areal med urørt skov i 

Danmark skal op på 75.000 ha. Forskere har tidligere anslået, at ved en for biodiversiteten optimal fordeling af 

dette areal vil to tredjedele heraf skulle ligge i privat ejede skove. 

Udpegningen i 2018 i Rold skov skete pga. arealerne med gammel bøgeskov som er noget af det ældste i Dan-

mark. En lang række mos- og lavarter er knyttet til dette gamle skovøkosystem. 

Udpegningen af de sidste 9.000 har udvidet arealet i Rold skov til ca. 900 ha hvilket har givet anledning indsigel-

ser fra DNs brugerrådsmedlem, Lindenborg gods og MTB-klubberne. DNs brugerrådsmedlem mener ikke, at 

miljøvurderingen i forbindelse med udpegningen tager klima-konsekvenserne tilstrækkeligt i betragtning. Lin-

denborg gods er bekymret for, hvad et evt. pludseligt sammenbrud (stormfald) af den gamle nåleskov og efter-

følgende manglende oprydning kan betyde for billepopulationen og dermed godsets egen træproduktion på na-

boarealer og MTB-klubberne er bekymret for at vilkårene for MTB-sporten forringes. Indsigelserne er - efter 

anbefaling fra ekspertrådet og interessentgruppen for Urørt skov - afvist af Naturstyrelsen, men eksperterne har 

anbefalet at overgangsperioden for nåleskovarealerne udvides fra 6 til 25 år. DN og Lindenborg gods har anket 

Naturstyrelsens endelige afgørelse af udpegningen til Miljø- og fødevareklagenævnet. 

Enheden er i gang med at lave forvaltningsplaner for både Skindbjerglund, som i sin helhed er udlagt til urørt 

skov, og for den urørte del af Rold skov. Forvaltningsplanen for den urørte skov i Rold Skov skal i høring i de-

cember 2021. 

Til sidst under dette punkt orienterede Bendt om en artikel af Erik Buchwald, som viser, at biodiversiteten nu er 

i fremgang i statsskovene. Erik supplerede med at konstatere, at det jo er helt forventeligt, at biodiversiteten er 

gået frem, fordi vi i de sidste mange år har øget mængden af dødt ved og overgangszoner i statsskovene. Over-

gangszonerne er f.eks. mellem skov og lysåbne arealer, og her ved man, at der er et særligt godt grundlag for 

mange arter. 

4. 25 års jubilæum, evaluering af brugerrådene 

i. Bilag 14: Spørgsmål til medlemmerne om brugerrådenes indretning 

Bendt orienterede om, at kommunerne fra årsskiftet ikke mere vil være repræsenteret i brugerrådene. Da bru-

gerrådene blev oprettet for 25 år siden var der 275 kommuner og myndighedsansvaret, for det åbne land lå hos 

amterne. Derfor havde NST brug for at inddrage kommunerne som varetagere af brugernes/borgernes interes-

ser. I dag er der kun 98 kommuner, og de har nu en stor del af myndighedsansvaret for arealerne forvaltet af 

Naturstyrelsen. Derfor mødes repræsentanter for kommunerne og Naturstyrelsen jævnligt i mange andre sam-

menhænge, når forvaltningen af Naturstyrelsens arealer skal tilrettelægges, og dermed har møderne i brugerrå-

dene ikke den samme nødvendighed længere. Ændringen kan give plads i brugerrådet til nye repræsentanter for 

brugerne af Naturstyrelsens arealer. Det skal understreges at Naturstyrelsen forsat ønsker at styrke og udbygge 

det gode samarbejde med kommunerne – blot i andre og mere direkte fora. 

Bendt orienterede om at Naturstyrelsen ønsker brugerrådets medlemmers input og forslag til eventuelle ændrin-

ger i brugerrådenes sammensætning, struktur og måde at fungere på – spm. herom udleveredes, og medlem-

merne blev bedt om at melde tilbage herom – ligesom emnet vil blive sat på dagsordenen for det brugerråd som 

vil blive indkaldt sidst på året. 

5. Eventuelt 

Sussi fortalte om programmet for årets Klima Rebild, og hun uddelte et program med info om alle arrangemen-

terne herunder en kommende konference om skov og klima, som afholdes den 27. oktober på Rebild Comwell.   


