
Mødet d. 26. maj 2011  
Besigtigelse af Nordre Fælled og arealer ved Gudenåen, efterfulgt af møde.  

Til stede var: Otto Hansen, Frank Sunesen, Hans Gemælke, Finn Søndergaard, Karl Mikkelsen, 

Christian Bundgaard og Inger Astrup.  

Fraværende: Lise Schrøder, Jørgen Brøgger, Tom Bytoft, Niels-Jørgen Blæsbjerg Juulsgaard, Karen 

Holm  

Brugerrådet mødtes på Nordre Fælled i den nordlige udkant af Randers. Rådet gik en tur rundt i den 

sydligste del af området. Her så rådet naturlegepladsen , som har set bedre dage. Vi fortalte at vi fra 

NST’s side havde prioriteret således at når vi ikke har råd til at vedligeholde faciliteter – så vil vi sørge 

for at de bliver pillet ned og fjernet fra arealerne, således at vore gæster ikke kommer til skade og ikke 

få en dårlig oplevelse.  

Vi så den store fælled midt i området som holdes i vedvarende græs med en forpagters hjælp.  

Vi talte om KJY’s beslutning om at ændre hundeskovens udbredelse på arealet, således at hundeskoven 

nu bliver på hele arealet.  

Græsning af Tjørnesletten og friholdelse af store arealer i området blev drøftet. Det har hele tiden været 

KJY’s hensigt at skabe et areal hvor der er god udsigt, men med opbygning af en kulisse, hvor der er 

behov afskærmning mod f.eks. industriområder.  

Der er både et sundhedsspor og en stavgangsrute på arealet. Arealet bruges flittigt både af 

uorganiserede brugere og af organiserede såsom hundetræning, rollespil og atleter.  

Fra Nordre Fælled kørte rådet til Horn Bæk Enge , hvor Peder Iversen fortalte om projekterne i Gudenå 

Dalen. Naturstyrelsen genskaber et stort vådområde med græssede enge, åbne vandflader, rørskov og 

krat i Gudenåen mellem Langå og Randers. Formålet er at forøge kvælstoffjernelse i Gudenåen til gavn 

for Randers Fjord og havmiljøet og samtidig at forbedre naturforholdene langs Gudenåen. Derudover 

forbedres borgernes mulighed for at få gode naturoplevelser.  



 

Dagsorden for mødet:  

1) Nyt fra enheden:  

Budgettet for 2011 er noget stramt i forhold til den dal der vedr. publikumsfaciliteter, naturpleje og 

formidling. Vi skal – sammenlignet med budgettet for 2010 reducere udgifterne og forøge indtjeningen 

på skovdrift, landbrug, m.m. med ca. 1.510.000 kr. medens omkostninger til publikumsfaciliteter og 

naturpleje og lignende må øges med  ca. 220.000 kr. Netto skal vores budget for 2011 således være 

1.290.000kr bedre end 2010. Det betyder at der er en række driftsopgaver vi enten må udskyde eller helt 

undlade at få udført. Vi har blandt andet valgt at fjerne en del skraldestativer på vore arealer. Vore 

gæster må – og al erfaring viser også at det gør de i langt de fleste tilfælde – så selv tage deres madpapir 

med sig hjem i rygsækken.  

Skovens Dag 2011 – Vi afholdte i år 3 arrangementer ved henholdsvis Hald, Fussingø og Kalø. 

Tilsammen havde vi omkring 2000 glade gæster på denne fine dag. Budgettet for Skovens Dag ved KJY 

er på ca. 68.000 kr. Dette er en relativ stor udgift på det sparsomme budget for formidling. Vi vil 

evaluere de tre arrangementer og evt. ændre konceptet for det kommende års Skovens Dag.  

Offentlige ture – På enheden har vi haft et mål om at vi gerne vil tilbyde 50 offentlige ture på vore 

arealer. Turenes temaer spænder vidt lige fra skovdrift over naturpleje til kulturhistorie og 

svampeture.  Vi når også målet med de 50 ture i år, men det vil måske være et af de områder vi i 

fremtiden må drosle lidt ned på. Vi indgår i et foldersamarbejde med Randers Kommune, samt i et 

samarbejde med Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Destination Djursland om udgivelse af 

foldere. Derudover sætter vi vore ture i Viborg Kommunes folder og i naturtursfolderen ved NST 

Søhøjlandet.  

Hundepolitik – Hans orienterede om at alle enheder under NST har fået indskærpet at der skal føres et 

skærpet tilsyn med løse hunde på styrelsens arealer.  

NST, KJY er ved at udforme retningslinjer for alle medarbejderne, der viser hvorledes man skal agere i 

situationen. Når papiret er færdigt og uddelt til alle på enheden så vil vi sætte det på hjemmesiden som 

en nyhed og brugerrådet vil blive adviseret om det.  

Brugerrådet tilkendegav generelt positive holdninger til en stramning af politikken på området.  



2) Projektet under Arbejdsmarkedets FerieFond  

Byggeprojekterne er i fuld gang begge steder. På Øvre Strandkær er der rejsegilde d. 8. juni så her er 

projektet længst, om end dette projekt også er langt det mest omfattende. Der skal nytækkes på alle fire 

længer og rejses nye spær på to af længerne. Der skal støbes nyt gulv i den del der skal rumme den 

kommende udstilling og indrettes nye toiletter.  

Ved Karlsladen er der i skrivende stund lige igangsat nedtagning af teglene. Taget skal tækkes med strå 

– det bliver et imponerende stråtag.  

Vedr. selve formidlingsdelen så er 6 firmaer blevet inviteret til at give bud på hvordan 

formidlingsopgaven skal løses. Budene skal afgives senest d. 16. juni. Herefter skal følgegruppen til 

formidlingsprojekterne under AFF-projektet udvælge hvilket firma der skal udvælges.  

3) Pjecer vedr. bilag IV-arter og hæfte om beskyttet natur.  

Pjecen vedr. af de såkaldte bilag IV-arter er udsendt til alle landbrugs- og skovejendomme. Bilag IV-

arter er arter som er nævnt i Habitatdirektivets bilag IV. Bilag IV er en liste med arter, der er af 

Fælleskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse! I hovedtræk er der tale om alle arter af flagermus, 

en lang række padder og krybdyr, enkelte pattedyr, insekter og fugle. Der er også enkelte plantearter på 

listen.  

Beskyttelsen af disse arter skulle nu være indbygget i de nationale love. Det er – igen i hovedtræk – 

således den myndighed som giver tilladelse eller dispensation, der skal sikre at de nævnte arter ikke får 

deres yngle- og rastelokaliteter forringet. Det er dog altid ejeren selv, der er ansvarlig for at disse arter 

ikke forsætlig skades eller deres yngle – og rastelokaliteter forringes. 

Derudover er der udgivet et hæfte om beskyttede naturtyper.  

Der udspandt sig en drøftelse af den forestående revision af de registrerede beskyttede naturområder. 

Det er NST der skal forestå denne registrering, hvilket skal ske frem til udgangen af 2013. Se endvidere 

på Naturstyrelsens hjemmeside:  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/  

Revision af de registrerede beskyttede naturtyper skal omfatter en analyse af kvaliteten af registreringen 

af § 3-naturen, kommunernes administration, mulighederne for forbedret håndhævelse og en forbedret 

informationsindsats overfor lodsejere.  

4) Vildtfodring og rottebekæmpelse, jf. skrivelse fra NST (OH)  

Naturstyrelsen har sendt et brev til kommunernes rottefængere med bl.a. informationer om fodring af 

vildt og de problemer det kan give i forbindelse med rottebekæmpelsen.  

Vi har ved NST, KJY ikke en direkte aktie i dette, men vi har drøftet problemstillingen med vores 

vildtkonsulent, der har kontakt til mange jægere og landmænd, som fodrer vildtet. Han er opmærksom 



på problemstillingen og rådgiver efter de retningslinjer der er udstukket af vore kolleger vedr. 

rottebekæmpelsen. 

5) Eventuelt.  

FS spurgte til hvordan det går med de stier som tidligere blev blokeret af træ i forbindelse med tynding. 

Vi svarede at man netop er i gang med at flise disse emner og at vi derfor regner med at stierne nu igen 

er farbare for skovens gæster.  

FS spurgte til om NST, KJY havde overvejet at købe et naboareal til Hjermind Skov, der er budt til salg. 

HAH svarede at der i øjeblikket ikke er overvejseler om at købe arealer. Vi har ikke økonomi til noget 

sådant 

OH bemærkede at han på NST, KJY’s hjemmeside savner link til brugerrådet og til 

naturgen¬opretnings¬projektet i Alling Å. JGH svarede at Alling Å-projektet er sat på ”vores” 

hjemmeside og at siderne med brugerrådet er opdateret, samt at der er etableret et direkte link fra KJY’s 

hjemmeside til siderne med brugerrådets referater mv. 

Ved mødet blev der udleveret en række hæfter om biodiversitet, skov og beskyttelse af flagermus. 

Vi kan opfordre rådets medlemmer til at se på den nye hjemmeside der hedder www. kaerenatur.dk  

Miljøministeren ønsker at gøre biodiversitet til en folkesag, hvor naturens forhold kommer til debat. På 

denne hjemmeside kan du give dine synspunkter vedr. dansk natur frit tilkende.  

 


