Referat af brugerrådets møde d. 29. oktober
2013
Fussingø d. 15. november 2013 / ref. JGH
Tilstede ved mødet var:
• Otto Hansen – DN
• Finn Søndergaard – DIF
• Karen Holm Pedersen – Lokal repr. Kalø
• Karl Mikkelsen – Randers Kommune
• Inger Nysom Astrup – Viborg Kommune
• Chr. Bundgaard – Lokal repr. Mols
• Jan Højland, NST

Dagsordenen:

1. Nyt fra NST Kronjylland
En introduktion til de ”nye” kolleger fra det tidligere NST, Århus.
Torben Wandal, Konsulent – der fortalte at der er flyttet 26 medarbejdere fra Århus til Fussingø / NST,
Kronjylland efter sommerferien. Vi har fået etableret nye kontorer i både den tidligere kontorbygning og
den gamle forpagterbolig. Så nu sidder vi i alt 42 funktionærer på NST, Kronjylland. Medarbejderne fra
det tidligere NST, Århus beskæftiger sig alle med vand, enten det marine, vandløb, søer eller
grundvand. Samlet i en kort beskrivelse er opgaverne at overvåge vandmiljøet og holde tilsyn med de
kommunale spildevandsanlæg i vores del af landet.
2. Rundvisning i de nye lokaler, laboratoriet, naturskolen, laden mv.
Efter Torbens oplæg gik vi rundt og så kontorerne samt de nye laboratoriefaciliteter, naturskole, laden
og maskinladen.
3. Lokalt biodiversitets projekt med skovgræsning
Efter besigtigelsen af bygningerne og de nye funktioner gik rådet via Gammelhaven over til et af de to
biodiversitetsprojekter vi har i skovene ved Fussingø. Her så rådet det indhegnede område i skoven der
nu danner en sammenhængende fold med engen ved Søndermade. Baggrunden for denne ændring af
driften af skoven er ønsket om at give skoven en større artsdiversitet, fremmet ved en lysning af skoven
og efterfølgende græsning med kreaturer. Lige nu kører projektet på første år efter udtyndingen og
efterfølgende græsning. Det er ikke muligt at se resultater endnu, men forhåbentlig vil vi se både nye
urter og dyrearter i området.

4. De fem Hald’er. - en status for projektet.
Steen Bonne Rasmussen gav en status for hvor projektet har bevæget sig hen efter brugerrådets besøg
ved Hald i 2011.
Rammeplanen har været i høring og er godkendt samt vedtaget af Viborg Byråd. NST har haft kontakt
til et par af de større fonde med henblik på en evt. finansiering af de tiltag der evt. vil blive foreslået.
5. Eventuelt.
Finn Søndergaard: MTB! ”Det synes som at der er sket en opblødning i møderne mellem MTB-folkene
og øvrige brugergrupper. Det er bestemt den opfattelse jeg har ved mine besøg i skovene.”
Vi har været i kontakt med en del lokale MTB-ryttere og med et par lokale foreninger. Hvorvidt det er
denne kontakt der kan spores ude i skovbunden er uvist. Men dialog fremmer som bekendt forståelsen.
Finn Sønderggard: Zoneringer i statsskovene – hvad skete der med den proces?
Efter høringen i 2012 af Naturstyrelsens oplæg til zoneringer i statsskovene, er der formuleret et papir
med styrelsens politik på området. Man kan finde papiret her:
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/71C17DC6-E970-402E-8239CE6A7B9BAE27/155852/Friluftszonering150314.pdf
Zoneringen retter sig i høj grad fremad ved kommende revisioner af driftsplanerne. Som tidligere vi
tidligere har drøftet dette i brugerrådet, så administrerer vi næsten efter denne politik med en zonering i
tre kategorier. Se referatet fra efteråret 2012.
Møder i 2013 - hvad vil rådet gerne se? Brugerrådet blev opfordret til at komme med ønsker til hvad de
gerne vil besigtige i 2014.

