
 

 

Naturdemokrati ? 
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland indbyder til en spændende aften med 
aftentur, offentligt brugerrådsmøde og debat om naturdemokrati. 
 
Hvad skal naturen bruges til? Og hvem skal være der? Hvad laver de i Skov- og 
Naturstyrelsen, Vestjylland – og hvem skal give gode råd til, hvad de burde lave? Kom og 
få svarene – eller stil spørgsmålene. 
 

Mandag den 7. juni 2010 kl. 19 - 22, hvor Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland 
afholder offentligt brugerrådsmøde på  

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle ved Vemb 
 
Først går vi en aftentur ved Skærum Mølle. Turen begynder kl. 19 og går gennem den nye 
skov, gennem engene og langs den genslyngede Lilleå. Hør om den historiske skov og 
hundeskoven, om græsningens betydning for engfugle og endelig om kvælstof og renere 
vandmiljø. Husk ordentligt fodtøj, da et af formålene med projektet er at gøre engen 
vådere. 
 
Årets tema på det offentlige brugerrådsmøde er naturdemokrati – hvordan skal vi 
afbalancere benyttelse og beskyttelse af arealerne. Hvem skal bestemme og hvordan kan 
vi dele arbejdet? Løbeklubber har lavet løberuter og moutainbikerne har lavet cykleruter 
sammen med os – hør om deres erfaringer på godt og ondt. 
 
Bagefter fortæller medarbejderne fra Skov- og Naturstyrelsen om det forgangne års 
aktiviteter i det Vestjyske og om kommende opgaver – med særlig vægt på 
samarbejdsprojekter, motion og friluftsliv. 
 
Til sidst er der valg til brugerrådet, hvor der skal vælges 3 personer for en to-årig periode. 
Brugerrådet rådgiver Skov- og Naturstyrelsen om drift, natur, publikum i Vestjylland – fra 
Hvide Sande til Thyborøn. 
 
”Vi synes det giver god mening at kombinere aftenturen og det offentlige brugerrådsmøde” 
udtaler skovrider Thomas Borup Svendsen og fortsætter: ”Vi håber, der kommer mange 
mennesker, for vi vil gerne have mange gode råd til både den generelle drift og til ideer om 
fremtidigt samarbejde med naturens mange brugere.”  
 
Yderligere oplysninger og information på www.skovognatur.dk/vestjylland
 
Spørgsmål og kommentarer kan rettes til skovrider Thomas Borup Svendsen eller 
skovfoged Christian Hollesen på mail: vestjylland@sns.dk eller telefonisk på 97 81 00 33 
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