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Naturstyrelsen, Himmerland 

 

 

 
 

Dagsorden for brugerrådsmøde den 29. november 2021 
 

Mødetidspunkt: 15.00 - 18.00 

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

1. Velkomst og meddelelser 

a. Korte meddelelser 

Bendt orienterede om elektrificeringen af banen og de deraf følgende rydninger af træer langs bane-

tracéet. En del af vedmassen bliver liggende i skovbunden eller stående som højstubbe til gavn for 

biodiversiteten 

b. Stianlæg, Regan Vest 

Bendt orienterede om stianlægget og om de nødvendig myndighedsgodkendelser. Stianlægget tæn-

kes ind i en større helhed, som forbinder stierne på arealet med stierne i Gravlev ådal og Rebild 

bakker. Det involverer bl.a. en hængebro i en eksisterende rørunderførsel af Lindenborg å under 

Hobrovej.  

2. Naturnationalpark (NNP) i Rold skov 

Bendt orienterede om processen frem mod at finde lokaliteterne for de op til 10 kommende naturna-

tionalparker. Der kom 200 forslag fra organisationer og borgere om mulige placeringer. Blandt de 

200 forslag er der nu valgt 21, hvorfra ministeren og ordførerne skal vælge de op til 10 lokaliteter. 

Den statslige del af Rold skov er blandt de 21 placeringer. 

Enheden har organiseret en Naturvandring i forbindelse med lokaliseringen af de op til 10 NNP’er, 

og der var deltagelse fra 340 mennesker, 4 heste og 50 hunde. Efterfølgende er der modtaget 46 

input fra deltagerne om planerne om NNP’er og særligt om placeringen i Rold skov. Der er flere 

skeptiske reaktioner end positive. 

Egon udtrykte bekymring for, at en NNP i Rold skov ville blive en forhindring for den fremtidige 

brug af skoven til orienteringsløb. 

Pernille fortalte, at mange besøgende hos Rebildporten udtrykker bekymring for en eventuel kom-

mende NNP i Rold skov, og særligt for hvor hurtigt forandringerne kommer til at finde sted. Bendt 

sagde, at han ikke forventede, at en eventuel beslutning ville blive realiseret i hverken 2022 eller 

2023. 

Der blev spurgt, om hele skoven skulle hegnes ind, og Bendt svarede, at det bliver en del af proces-

sen at finde ud af det. 

Anders udtrykte glæde over udsigten til en eventuel NNP i Rold skov.  

Leif fortalte, om den nuværende zonering af skoven i forhold til ridning, MTB og stillezoner og om 

de forskellige ”pas-på” lokaliteter og om vanskelighederne ved at få denne arealforvaltning til at 

passe sammen med en eventuel NNP. 

Der bliver spurgt om, hvem der skal eje dyrene og Bendt svarede, at det skulle Naturstyrelsen. 

Jes sagde, at det er de store dyr, som vækker bekymring. Han mener, at den aktuelle naturpleje har 

være en succes og forstår ikke, at der skal store dyr ind i skoven 

Der blev svaret, at de lysåbne naturtyper i forvejen er græsset, og for dem bliver der ikke den store 

forskel. Dog bliver det sværere at styre græsningen. 

Der bliver spurgt om hvilket hegn, der skal stilles op, hvilke dyr man vil sætte ud. Der blev svaret, 

at det nok blev et lavt hegn med kvæg. 

Bendt fortalte, at de oversøiske træarter skal udryddes, mens rødgran kun skal reduceres til 30 % af 

det nuværende areal. 

Egon spurgte om vildtbestandene bliver isolerede fra hinanden, hvilket blev afvist med henvisning 

til, at der sandsynligvis kun blev tale om et lavt hegn. 
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Kristian Slyk gjorde rede for CO2 udslippet i forbindelse med NNP i forhold til at drive arealerne 

med Naturnær drift. 

Det blev oplyst, at dyrene ikke skulle være øremærket, når de gik i hegn på over 50 ha. 

Leif fortalte om hvordan mosser kan tage skade hvis man åbnede skoven og ødelagde skovklimaet. 

Søren spurgte hvordan man vil holde styr på Ørnebregnerne i Rebild bakker hvis arealerne skal for-

valtes som NNP. Bendt oplyste, at ideen er, at arealerne skal være selvforvaltende, og dermed skal 

der ikke gribes ind over for ørnebregne 

Bendt oplyste desuden at vores arealer er blevet gødet med kvælstof via regnvand og tørdeposition i 

de sidste 50 år som følge af luftforurening, og derfor kunne man ikke forvente, at gamle naturtyper 

ville komme frem igen. Der tilføres 15-20 kg kvælstof pr. ha pr. år fra atmosfæren. 

Mit i 80erne var meget af heden i Rebild bakker groet til med bøg og ørnebregner, og over for det 

satte man ind med naturpleje i form af rydning og græsning.  

Leif fortalte, at man sagtens kunne konvertere produktionsarealer til §3-natur på få år. 

Anders spurgte, om man ville benytte reproducerende dyrebestande i en eventuel NNP, og Leif sva-

rede, at det ville han ikke anbefale. 

Leif fortalte, at hestene i Rise skov i modsætning til køerne ikke æder ahorn. 

Leif redegjorde for, at de fleste af de indkomne bemærkninger til muligheden for en NNP i Rold 

skov var fra friluftsorganisationer, der er bekymrede for, at de mister mulighederne for aktiviteter i 

skoven uden at kunne henvises til andre lokaliteter i nærheden. 

Der blev spurgt, om de privatejede skove i Rold skov udlægger urørt skov. Bendt oplyste, at der er 

udlagt ca. 80 ha til urørt skov på de private arealer. 

Til sidst blev det slået fast at al træproduktion stopper i NNPerne. 

3. Urørt skov 

Forvaltningsplanerne for urørt skov trækker ud fordi planerne ikke kan udarbejdes før det er afgjort 

om der skal etableres en NNP. Forvaltningsplanen for Rold skov er udskudt til 1. kvartal 2022 mens 

den tilsvarende plan for Skindbjerglund næsten er færdig. 

Bendt oplyste, at der er planer om udlæg af yderligere 30.000 ha urørt skov, men at det ikke forven-

tes at berøre de statslige arealer i Rold skov. 

 

4. Fejring af 25 års jubilæum for brugerrådene, evaluering af brugerrådene 

Bendt fortalte om oprettelsen af brugerrådene under Svend Auken, og om hvordan samarbejdet med 

kommunerne har ændret sig siden dengang. Samarbejdet i dag foregår i mange forskellige fora, og 

derfor mener Naturstyrelsen, at kommunerne ikke mere skal være en del af brugerrådene. Samtidig 

er man i gang med en proces, hvor man ser på sammensætningen af brugerrådene, og den måde de 

fungerer på. Bendt bad om kommentarer til den fremtidige sammensætning og funktion af brugerrå-

dene. 

Anders mente bestemt, at møderne skulle være fysiske og gerne med tur i skoven. 

Jes mente, at virtuelle møder er gode til orientering, hvor ikke alle har taleret, mens fysiske møder 

er meget bedre, når der er få deltagere. 

Ejgild mente, at man nogle gange kunne henvende sig til brugerrådsmedlemmerne enkeltvist, hvis 

der var behov for råd inden for specifikke kompetenceområder. 

Egon foreslog, at holde ét online og ét fysisk møde om året. 

Jes mente, at brugerrådet ville have mere ud af at have borgermedlemmer, som var organisationsre-

præsentanter. 

Anders mente, at organisationerne måske burde skifte repræsentant hver 4. år, og at man kunne in-

vitere repræsentanter for flere foreninger. 

Egon oplyste, at han ikke har kontakt til medlemsorganisationerne i DIF – kun til sine orienterings-

løbere. 
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Anders mente ikke, man skal have for mange enkeltsager til behandling i brugerrådet. Man skal tale 

om det generelle. 

Bendt mente, at rådet kan miste viden om, hvordan børn og unge bruger naturen, nu hvor Søren fra 

Rebild kommune ikke mere er en del af rådet. 

Kristian Slyk mente, det er vigtigt med tur i naturen, når der afholdes møder i brugerrådet. 

Anders fortalte, at han er meget glad for at være med i brugerrådet, og at det bl.a. har været sjovt at 

være i processen driftsplanerne. 

Pernille oplyste, at Rebildporten modtager mange spørgsmål om de statslige arealer, og at kontak-

ten til Naturstyrelsen via brugerrådet derfor er vigtig. 

Anne-Marie fortalte, at hun godt forstod argumenterne for, at kommunerne ikke mere skal være 

med i brugerrådene, men at hun kom til at mangle den faglige sparring. 

 

5. Eventuelt 

Kristian spurgte, hvordan det går med udbredelsen af mårhunden. Erik sagde, at den er udbredt på 

Salling og er observeret i Gravlev ådal. Der er en landsdækkende plan for bekæmpelse af mårhund, 

mink og vaskebjørn. Jægere skyder dem bl.a. ved fodringspladser. 


