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Til stede ved mødet var: Finn Søndergaard, Otto Hansen, Lise Schrøder, Karen Holm Pedersen,
Christian Bundgaard, Karl Mikkelsen, Jørgen Brøgger, Frank Sunesen og Peter Brostrøm
Afbud fra: Niels-Jørgen Blæsbjerg Juulsgaard og Hans Gemælke.

1. Nyt fra KJY
Struktur
Naturstyrelsens (NST) nye struktur indebærer fraflytning af nogle af de adresser vi er på i dag. Bl.a.
Århus skal fraflyttes. Nogle af disse kolleger vil få arbejdsplads ved NST, Kronjylland (KJY). Dette er
opgaver indenfor vandområdet, primært overvågning af både det marine og ferskvandsområdet. Med
disse opgaver kommer også en chef, Peter Kaarup. Vi får også tilført en vildtkonsulent med opgaver der
rækker langt op i Nordjylland. Vi bliver ca. 25 flere medarbejdere ved KJY således at vi når op på knapt
40 funktionærer ved KJY. Vi glæder os til nye kolleger med en anden faglig baggrund end den vi har i
dag.
Tilsvarende får NST, Søhøjlandet tilført kolleger med opgaver indenfor den terrestriske overvågning.
Tendensen er altså at der flyttes arbejdspladser fra større provinsbyer ud til naturforvaltningsenhederne,
enkelte opgaver centraliseres i Naturstyrelsen i København.
Ålborg forbliver samlingssted for opgaver inden for grundvandskortlægningen.
Partnerskabsprojekter
Real Dania vil støtte et projekt ved Kalø under titlen ”Steder der tæller”. Projektet omfatter et tårn i
tårnet, således man kan komme til vejrs og overskue området, en ledelinie ud til ruinen, så vi undgår at
de besøgende går ”forkert” samt ankomstområdets indretning og tilretning.
Arkitektfirmaet MAST er i fuld gang med at arbejde sig ind i opgaven, Vi forventer at blive indbudt til
første præsentation af deres ideer inden så længe.
KJY ønsker at etablere en følgegruppe til projektet for sikre lokalt ejerskab og synlighed af projektet for
offentligheden. En sådan følgegruppe kan godt tænkes sammensat af dele af brugerrådet. Der var bred
opbakning til en sådan følgegruppe formeret omkring brugerrådet. Det blev foreslået at rådet holder det
kommende forårsmøde ved Kalø.

Der blev spurgt til om man kan frygte at der bliver en konflikt mellem det stigende besøgstal og
beskyttelsen af eksempelvis planter på ruinen. Det er NST’s erfaring at vi kan guide langt størstedelen af
publikum uden om de mest beskyttelseskrævende og sårbare områder med stier og skiltning.
Handlingsplanen for Haldområdet er præsenteret for offentligheden. Og der var stor ros fra brugerrådet
til det arbejde der er udført.

2. Zonering af Naturstyrelsens arealer
NST har udsendt et udkast til en politik med hvordan styrelsens arealer skal zoneres med tre
overordnede kategorier, stille-, facilitets- og friluftszoner. Vi mener her på KJY at vi allerede er et langt
skridt i den retning, idet i driftsplanens arealvise beskrivelser er naturværdierne og friluftsaktiviteterne
gennemgået - både hvad angår nuværende status og hvordan vi ser den fremtidige udvikling af
friluftsaktiviteterne på det enkelte område. Så vi har allerede vurderet hvor vi mener der skal tages
hensyn til naturværdier, og hvor vi kan se friluftslivet udfolde sig.
På KJY har vi allerede i en del år administreret tilladelser til friluftslivet med zoneringer af de
forskellige aktivitets- / ikke aktivitetsområder. Vi har således udpeget naturzoner, hvilket kan sidestilles
med stillezonen. Naturzoner har her hos os været området med væsentlige naturværdier såsom
naturskov, habitatområder, arealer der svarer til §3 områder, kendte levesteder for sårbare arter osv.
Man kan se vore naturzoner her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Naturzonerogbskove/Naturzoner_oversigt/
Vi har også udpeget positive hundetræningsarealer, hvilket kan sidestilles med friluftszonerne. Du kan
se hundetræningsarealerne her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/Hunde/Hundetraeningsarealer_Sønderjylland/Fri_
Hundetraening_Kronjylland.htm
Endelig har vi jo lejrpladser, naturlegepladser, parkerings- og ankomst-områder mv. hvilket kan
sidestille med facilitetszoner.
Vi venter på en udmelding fra NST efter høringsperioden. Vi vil drøfte zoneringen på KJY’s arealer på
forårsmødet. Hvis det ikke kan vente vil vi indkalder til et ekstraordinært brugerrådet til en drøftelse af
hvordan en zonering af vore arealer skal udmøntes.

3. Jagt på NST, KJY
Der har været udbudt 3 arealer til jagt her på KJY, Der har kun været positiv interesse for et areal.
Arealet ved Helgenæs er udlejet til jagt de to øvrige arealer ved Hald og Bækkelund arealer er endnu
ikke udlejet!

Baggrunden for at NST har udlejet flere arealer til jagt end hidtil er grundet i ønsket om at bidrage mere
til styrelsens samlede økonomi. Der er en forventning til NST, KJY også skal bidrage til den samlede
økonomi. Derfor havde NST, KJY sat tre lokaliteter på listen med arealer der udlejes til jagt.
Der er gjort en del ud af at udforme lejekontrakten, således at det øvrige publikum ikke vil opleve jagten
som markant. Jagten foregår primært som anstands- og pürschjagt. Der må afholdes 2 fællesjagter som
trykjagter. Afskydning af råvildtet er begrænset til 3 råbukke og 6 efterårsdyr af rå og lam. Andre
hjortearter må ikke afskydes!
4. Natura 2000 plejeplaner
Hvad er NATURA 2000 områder? På EU-plan har vi besluttet at beskytte en række arter og
naturområder. Natura 2000-planer er overordnede planer for udpegede områder, der sætter rammen for
hvordan målsætningen for det pågældende område skal nås.
NST har udarbejdet plejeplaner for Natura 2000 arealer, der ligger på statens arealer.
Ved NST, KJY har vi lavet 6 planer; Helgenæs, Mols Bjerge, Stubbe Sø, Kalø Skovene, Skals Å, Lovns
Bredding.
Alle har kunnet give bemærkninger til plejeplanerne – det har kun været et fåtal bemærkning til
plejeplanerne ved KJY.
Arealindsatsen ved staten er konkret udpeget og beskrevet. Situationen er lidt anderledes ved
kommunerne, idet deres tiltag skal foregå på private arealer. Den nærmere indsats vil kræve en
forhandling med private lodsejere.
Man skal dog ikke forvente de helt store ændringer i forhold til det vi ser nu på statens arealer. Vi har
ved NST, KJY været på forkant med hvad man ønsker at gøre for at opnå en gunstig bevaringsstatus for
naturtyperne. Eksempelvis i Mols Bjerge er det eneste der kommer til at ske i plejeplanperioden, at der
skal etableres et vandhul / sø til gunst for stor vandsalamander.
Hele processen med udarbejdelsen af plejeplanerne har givet os i NST et langt mere nuanceret syn på
hvordan man skal drive arealerne.
Plejeplanerne for Natura 2000 områderne i vores område foreligger og links til disse planer kan ses her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Handleplaner/Handleplaner_hoering/Handle
planer_hoering.htm#Oest
5. Alling Å-projektet
Vådområdeprojektet omkring Alling Å kører efter planen.
Der er åbnet for vandet på den øverste del af genslygningen.

NST forsøger at få en brugergruppe til at tage ejerskab og ansvar for udviklingen af et lille areal tæt ved
Årslev. Et areal der kan anvendes til etablering af publikumsfaciliteter med fx bålhytte og shelters. Der
har været af holdt et par møder i en gruppe, der arbejder på at indsende en ansøgning til LAG Randers
om støtte til disse faciliteter.
Der skal derudover også etableres et stisystem samt et par fugletårne i dele af vådområdeprojektet.
Du kan læse mere om projektet her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Allingå-projektet/
6. Eventuelt
P1 morgenradio har hver morgen et indslag med en naturvejleder. OH spurgte til om det ikke kunne
være interessant for KJY at blive interviewet til P1 morgenradio.
Emnerne er meget brede og har ikke ophæng i et lokalt område. Vi har ved NST, KJY ikke gjort meget
for at komme i radioen, men vil da ikke afvise at det kan ske. Vi har på det seneste været i TV2
Østjylland et par gange for at fortælle om muligheder specielt i Nationalpark Mols Bjerge.
Datoer for møderne i 2013.
•

Heldagsmøde d. 23. april 2013 ved Kalø.

•

Halvdagsmøde d. 29. oktober 2013 ved Fussingø.

