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1. Velkomst 
Søren Hald bød velkommen  

 
2. Meddelelser fra Naturstyrelsen, herunder orientering om: 

Kommende Naturnationalparker i Søhøjlandet 
Søren Hald orienterede om, at det nye regeringsgrundlag ikke endnu er fortolket og at vi af-
venter før der kan meldes noget om Naturnationalparkernes fremtid. Fra brugerrådet lyder 
der ros til Projektlederne og NST SHL generelt for inddragelsesprocessen og håndteringen af 
borgermøder i 2022. 

  
 
Urørt skov 
Søren Hald præsenterede et kort over nye områder, som er foreslået udpeget til urørt skov i 
Søhøjlandet og over de områder der allerede er udpeget. Der skal i alt udpeges 75.000 ha 
urørt skov iflg. Natur- og Biodiversitetspakken fra 2020, og heraf skal 69.000 ha findes på 
Naturstyrelsens arealer. Urørt skov betyder, at skoven er urørt for forstlig drift, men der vil 
fortsat blive lavet indsatser for at fremme biodiversiteten.  
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Den seneste udpegning af de 29.000 ha var i otte ugers høring fra den 30. juni 2022 til og 
med den 24. august 2022. Under høringsperioden er der indgivet en klage, og det videre ar-
bejde afventer behandlingen af klagen. 
Forvaltningsplanerne for de tidligere udpegninger var ligeledes i høring i august 2022. 
 
Læs mere om forvaltning af urørt skov i dette link: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyt-
telse/naturprojekter/uroert-skov/ 
 
Kort over urørt skov kan findes her: https://gis.nst.dk/portal/apps/webapp-
viewer/index.html?id=d65888b5d428479baa04fd24afb2bc00 
 
Find al materiale vedrørende forslag til ny urørt skov her: https://naturstyrelsen.dk/naturbe-
skyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/  
 
Find de første 22 forvaltningsplaner til 2021 udpeget urørt skov her: https://naturstyrel-
sen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forvaltningsplaner/   
 
Skovrejsningsprojekter 
Søren Hald præsenterede et kort, som angiver gennemførte skovrejsningsprojekter, skov-
rejsning som er under udførelse, samt projekter som er under høring eller hvor man holder 
lodsejermøder.  
Eriksborg skov har været i høring og i 2021 og samarbejdsaftalen blev underskrevet i april 
2022. Se mere om projektet her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojek-
ter/eriksborg-skov/   
Samarbejdsaftalen og miljørapporten for skovrejsningsprojektet Højballe skov i Horsens er i 
høring frem til 8. marts. Samarbejdsparterne er Naturstyrelsen, Horsens Kommune og Hor-
sens Vand A/S. Læs mere om projektet og her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyt-
telse/naturprojekter/hoejballe-skov/  
Skovrejsningsprojekt i Boulstrup ved Odder pågår fortsat lodsejermøder. 
 
Friluftsliv 
Malene Ulrik fremlagde igangværende og kommende projekter på friluftslivsområdet.  
 
Kloster Mølle – overgår til statens ejendomsadministration juni 2023. Overdragelsen afven-
ter kun ministergodkendelse. Dette salg vil påvirke friluftlivet på den måde at toiletterne og 
kanolejerpladsen ikke åbner til sommer. Optagning og isætning at kano er fortsat muligt. 
 
Formidlingsruter i samarbejde med Museum Silkeborg og Silkeborg Kommune med bevilling 
fra Nordeafonden 
I sommeren 2021 blev den første af i alt 5 formidlingsruter i Silkeborg kommune indviet ved 
Bølling sø. Størstedelen af de planlagte ruter er på Naturstyrelsens arealer, men ikke alle. 
Formidlingsposterne på ruten er udviklet som alternativer til den traditionelle skiltefladefor-
midling og byder på lykkehjul, vendespil, stålfigurer og lyttestationer. Stationerne formidler 
hovedsageligt kulturhistorie, men også naturhistorie. 
I 2023 indvies to ruter mere. Malene fremviste et kort over de kommende formidlingsstatio-
ners placering i Vesterskoven. Til efteråret indvies formidlingsposter ved Silkeruten. 
 
Kommende projekter 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/
https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d65888b5d428479baa04fd24afb2bc00
https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d65888b5d428479baa04fd24afb2bc00
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forvaltningsplaner/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forvaltningsplaner/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/eriksborg-skov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/eriksborg-skov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoejballe-skov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoejballe-skov/


 3 

Toilet ved Schoubye Sø: Naturstyrelsen opfører tanktoilet ved Schoubye sø – Silkeborg kom-
mune står for driften. 
 
Shelters bevilget af AP Møller fonden: i 2022 bevilgede AP Møllerfonden 16 mio. kr til opfø-
relse af 300 shelters i statslige naturområder. I NST SHL får vi ud af denne bevilling 20 alm. 
og 2 store shelters. 10 af disse er udskiftning af eksisterende shelters.  
 
Nyløkke - udeskoleprojekt i Nordskoven i samarbejde med Silkeborg kommune med bevilling 
fra Villum fonden. Projektet består i at omdanne den tidligere skovløberbolig til udeskole-
rum med grejbank og stævneplads. Grundet stigende materialepriser står projektet i stampe 
og afventer en afklaring på projektets økonomi.  
 
Gudenåstien: Gudenåstiprojektet er et projekt som vil binde 170 kilometer lang sti fra kilden 
i Tinnet Krat til Randers – ensartet skiltet og med støttefaciliteter. Nordea-fonden og A.P. 
Møller fonden har bevilget 30 mio kr tilsammen. På vores arealer i SHL er vi i den sammen-
hæng med i et partnerskabsprojekt omkring opgradering af faciliteterne ved De Små Fisk i 
Sejs-Svejbæk. Projektet har været beskrevet længe, og partnerskabet er nu genoplivet med 
Gudenåstiprojektet. Vores andet bidrag til projektet er shelters ved lejerpladsen ”Julsø” ved 
Himmelbjerget. 
 
Klimalavbundsprojekter 
Anne Jensen, Biolog og projektleder i Naturprojektteamet gav et overblik over enhedens kli-
malavbundsprojekter. Vi arbejder på i alt 5 projekter, hvoraf det ene, Gammelgård sø i Skan-
derborg kommune, er klar til gennemførelse sommeren 2023. De øvrige projekter er i Illerup 
Ådal, Ølsted Å, Klode Mølle og Skjerk bæk. Herudover er der bevillinger til to projekter mere, 
Ørting-Randlev Moser og Ulkær Mose. Klima-lavbundsordningen er en vigtig del af indsatsen 
for at nå målet om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70% frem mod 2030. 
Projekterne skal først og fremmest bidrage til at forbedre klimaet ved at reducere udledning 
af drivhusgasser, dvs. tilbageholde CO2. Anne fortalte om kravene og processen i at udtage 
jorde til klimalavbundsprojekter. 
Læs mere om klimalavbundsprojekter: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturpro-
jekter/klimalavbundsprojekter/   
 
 
Nye retningslinger for brugerrådene 
Retningslinjerne for brugerrådene blev sendt ud sammen med dagsordenen forud for mø-
det. De væsentligste ændringer og proceduren for udvælgelse af repræsentanter, blev kort 
gennemgået af Malene Ulrik. 
 
Fælles drøftelse af hvilke repræsentanter der skal være i brugerrådet 
 
NST foreslår at der skal være 15 pladser i brugerrådet. Der er ingen indvendinger herimod. 
Da der for nuværende er 10 medlemmer af brugerrådet, giver det plads til at invitere fem 
nye medlemmer ind fra relevante interesseorganisationer/foreninger. Det vendes hvilke for-
eninger der kunne være relevante at invitere. 
 
- Turistforening – ifølge retningslinjerne skal turisme inviteres til at have repræsentanter i 

brugerrådet. Det foreslås at Visist Århus, Visit Herning, Eller Kystlandet tilbydes en plads. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klimalavbundsprojekter/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klimalavbundsprojekter/
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- Hundeejere – Da hundeejere er en stor brugergruppe på statens naturarealer er det øn-
skeligt at denne gruppe i en eller anden form er repræsenteret i brugerrådet. Det poin-
teres at det er svært at nå hundeejerne da en fælles organisation som sådan ikke findes. 
Der foreslås DKK eller DCH. 

- Ryttere – Der foreslås Danmarks rideforbund eller Dansk Islænderforening. Det ytres at 
man kan invitere disse brugere ind i specifikke sager som omhandler ridesport. Omvendt 
kan der være emner hvor de representanter som sidder i brugerrådet nu ikke er klar 
over at det har indflydelse på rytternes brug af arealerne. 

- Brugere med specifik naturinteresse – for øjeblikket har vi i brugerrådet kun DN og DOF 
repræsenteret som foreninger med hovedformål i beskyttelse af og oplysning om natu-
ren. Derfor foreslår NST at invitere flere med den vinkel ind i brugerrådet. Det kunne fx 
være Dansk botanisk forening og Entomologiforeningen. 

- Lystfiskerforening 
- Sejlads – Det foreslås at en repræsentant for sejlads og padleorganisationer kunne have 

en plads i brugerrådet. Det pointeres at Brosamarbejdet kun repræsenterer motor-
sejklubberne i Silkeborg og Ry og øvrige formor for sejlads derfor mangler repræsenta-
tion. 

NST sender invitationer ud til de relevante interessenter. 
 
Forslag til fremtidige punkter til dagsorden/ekskursioner/emner 
Det blev foreslået, at brugerrådets medlemmer på skift kunne holde et oplæg om deres organisation 
og dennes interesser og mærkesager, evt. med et specifikt selvvalgt emne som omdrejningspunkt. 
Det aftaltes, at øvrige forslag modtages på mail til Malene Ulrik da tiden var knap. 
 
Evt. 
Søren Hald orienterede om systematisk hærværk på skiltning ved Assinghoved. Tydeligvis er en eller 
flere af skovens brugere utilfredse med cykelforbud på en bestemt trampesti, og gør opmærksom på 
sin utilfredshed ved gentagende gange at fjerne skiltet.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sekretær 
Malene Grell Ulrik 
72543955 
magru@nst.dk      


