Brugerrådet
Naturstyrelsen Sønderjylland

Sønderjylland
J.nr. NST-210-00020
Ref. igi, hae, kro
Den 17. marts 2011

Referat af brugerrådsmøde d. 7. februar 2011 kl. 15.00 i mødelokalet
Årup

Deltagere:
Carsten Ørnsholt, Haderslev Kommune
Helle Hartmann, Haderslev Kommune
Niels Julsgaard, Aabenraa Kommune
Erna Knöpfli, Sønderborg Kommune
Arne Bondo Andersen, Friluftsrådet
Kristian Toustrup, Danmarks Idrætsforbund
Vivi Lorenzen, Forsvaret
Leo Vindahl Olsen, Danmarks Naturfredningsforening
Inge Gillesberg, Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland
Hans-Jørgen Ellemann, do.
Karsten Romme, do.

Afbud: Mogens Dall, Landbo Syd

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naturstyrelsen gik i luften 1. januar 2011, orientering
Året der gik. Herunder skovninger og øvrige opgaver
Tomme bygninger. Planer og håndtering
Tilskud til Friluftsliv
Lokalisering af bevaringsværdige træer I skovene
Præsentation af enhedens publikums registreringsværkstøj
Eventuelt

1. Naturstyrelsen gik i luften 1. januar 2011, orientering
Inge Gillesberg orienterede om Naturstyrelsen og hvilke påvirkninger det vil
have på arbejdet i lokalområdet. Umiddelbart er ændringerne mest af organisatorisk art, hvorfor borgere og samarbejdspartnere ikke vil mærke det så
meget i dagligdagen. Dog nævnte IGI, at ansvaret for administration at
strandbeskyttelseslinjen, klitfredning og sekretariat for fredningsnævnet er
blevet lagt hos hende, dog sidder de medarbejder, der arbejder med disse
opgaver fortsat i Ribe.
2. Året der gik. Herunder skovninger og øvrige opgaver
2010 var et økonomisk stramt år, hvor der blev sparet på en række opgaver
og hvor der var meget stor skovningsaktivitet. Især blev der tyndet kraftigt i
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nåletræsbevoksningerne. Der var tale om et efterslæb i tyndingsaktiviteten
og et ønske om at lysne bevoksningerne med henblik på at få naturlig foryngelse i gang. Årets resultat viste et merforbrug på 228 tkr på den grønne
ramme (publikum, naturpleje, fortidsminder, formidling m.v.) og et positivt
resultat på 1,5 mill på den sorte driftsramme. Det bedre resultat skyldes
primært prisstigninger i perioden. IGI nævnte, at der er blevet løst en række
opgaver, som først på året blev udskudt efter devisen orden i eget hus.
Forventningerne til 2011 er, at det også bliver et år med stram økonomi.
3. Tomme bygninger. Planer og håndtering
Der henvises til den udleverede oversigt over ”Opsynsboliger” og medsendte bilag vedr. ”Administration af bygninger på Naturstyrelsen, Sønderjylland”.

4. Tilskud til Friluftsliv

Der gives i perioden 2010 til 2015 24 mill. kr. i ”Tilskud til friluftsfaciliteter og
bedre adgang til fortidsminder og naturarealer. Der gives tilskud til natur og
landbrugsarealer (ikke skov) i privat eje. Ejere, forpagtere, foreninger, offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber
kan søge pr. 1 maj og 1. november. Tilskuddet kan dække 100 % af udgifterne. Tilsagnet er 1 årig. Tilskuddet er skattepligtigt efter gældende regler.
Naturstyrelsen centralt sagsbehandler ansøgningerne og Fødevare Erhverv
træffer afgørelser i ordningen, som er under landdistriktsprogrammet.
Yderligere oplysninger kan ses på:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/F
riluftsfaciliteter/fortidsminder.htm
Grønne partnerskaber.
Grønne partnerskaber er en måde at arbejde sammen på om et lokalt projekt. Efter ordningen ydes tilskud optil 50 % af udgifterne dog maximalt
400.000 kr. pr. projekt. Organisationer og frivillige kan indgå med arbejdstimer, materialer, maskinydelse m.m.
Der gives tilskud til natur forbedringer, forbedret muligheder for friluftsliv og
styrkelse af naturoplevelser og viden om naturen.
Ordningen har en årlig bevilling på 5 mill. kr. i perioden 2010 til 2015.
Naturstyrelsen lokalt behandler ansøgningerne efter første håndsudtalelse
fra kommunernes Grønne Råd. Tilsagn gives af Naturstyrelsen centralt.
Yderligere oplysninger og detaljer kan søges på:
http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/ArkivSNS/September20
10/mjygronnepartnerskaber.htm
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5. Lokalisering af bevaringsværdige træer I skovene
Leo Vindahl Olsen har fremsendt spørgsmål om, hvordan man på enheden
sikre at træer til ”evighed” sikres, således at det hele tiden er de samme
træer der er udpeget. Ifølge ”Naturskovstrategien” skal der sikres 3 – 5 træer/ha til evighed. Ønsker at træer til ”evighed” bliver mærket op.
Der er allerede på enheden taget en række initiativer. I samarbejde med DN
Sønderborg er der mærket flere ege-grupper i Nørreskoven. I Gråstenskovene er en række store og karakteristiske træer målt og registreret. Særlige
bevaringsværdige træer er markeret i vandretursfoldere.
De såkaldte PasPå-kort er p.t. nøglen til registrering af særlige træer.
Det er ikke tanken at lave en systematisk registrering af det træer, der skal
stå til død og henfald. Enheden vil følge de krav, der bliver stillet i forbindelse med certificering af Naturstyrelsens arealer.
Det er muligt, at teknologien med gps-registreringer i fremtiden vil gøre det
muligt at registrere særlige evighedstræer. Dette vil nok kræve et tæt samarbejde med grupper af frivillige f.eks. fra DN.

6. Præsentation af en enhedens publikums registreringsværktøj.
Brugerrådet fik forevist enhedens registrerings program til registrering af
alle enhedens information standere, publikums faciliteter, stier og publikums
pladser. Programmet er efterfølgende taget i brug på alle Naturstyrelsens
enheder.
7. Eventuelt
”Pas på kort” ligger ikke på hjemmesiden, og er derfor ikke umiddelbart offentligt tilgængelige.

Kro 11.03.2011

M:\SDJ\Mødefora\Brugerråd\Gamle\2011\Brugerrådsmøde 7. februar
2011\Referat af brugerrådsmøde den 7. februar 2011.doc

3

