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1. Velkomst 
 
Bendt sagde velkommen, herunder til Thorkild Lund der er formand for DOF´s lokalafdeling i 
Nordjylland. Thorkild er inviteret som en følge af den igangværende offentlige høring af Natura 
2000 handle- og plejeplanerne. 
 
2. Orientering fra rådets medlemmer 
 
Thorkild anførte, at det var vanskeligt at overskue pleje- og handleplanerne, idet f.eks. et område 
som Rold Skov har flere involverede kommuner samt Naturstyrelsen, hvortil der evt. skal afgives 
høringssvar. 
 
Jørgen anførte med henvisning til sidste brugerrådsmøde og energiprojektet på Livø, at Stirlingmo-
torer ikke er kendt for stor driftsikkerhed, bl.a. skal de have skiftet lejer tit. Morten svarede, at de 
teknologier, der er valgt for projektets første fase alle er velafprøvede teknologier som biogas, sol-
celler og vindmøller. I projektets anden fase hvor det er hensigten, at Livø skal være 100 % forsynet 
med vedvarende energi, kan en Stirlingmotor være en del af løsningen. Det vil vare nogle år før an-
den fase gennemføres, og tiden til da vil bl.a. blive anvendt til at overvåge potentielle teknologier.  
 
Vibeke omtalte et behov for en kanoophalerplads ved Klepholm. Dette er ikke Naturstyrelsens are-
al, men Bodil nævnte, at der vist var søgt om penge i kommunalt regi til denne. 
 
Vibeke spurgte for muligheden til at overnatte med heste ved Klodholm pladsen. Bendt svarede, at 
man i princippet må overnatte med heste ved alle Naturstyrelsens overnatningspladser, bare man 
rydder op - herunder fjerner hestenes efterladenskaber etc. Naturstyrelsen har ikke tidligere hørt, at 
der ved Klodholm skulle være behov for en egentlig fold, men vil høre Randi ad om dette. 
 
Lene spurgte til forholdene for kanoer ved Buderupholm Dambrug. Pga. trafikken er det ikke hen-
sigtsmæssigt at isætte kanoer her, men der kan sejles under broen. Området er ikke ejet af Natursty-
relsen, men Bodil ville nævne det for kanogruppen. 
 
Søren spurgte til slåning af græs ved Klodholm – og de andre pladser. Søren mente, at græsset bur-
de slås og laves til hø. Bendt svarede, at det ville Naturstyrelsen også gerne, men at der ikke efter 

 1



Naturstyrelsens opfattelse var landmænd, etc. der var interesserede. På sigt kunne der måske blive 
et potentiale for, at afklip fra naturarealer kunne anvendes i biogasanlæg. 
 
3. Orientering fra Naturstyrelsen 
 
Bendt orienterede om Naturstyrelsens nye organisation, der er gældende fra 1. juli 2012 og imple-
menteres løbende fra denne dato. De tidligere miljøcentre nedlægges, på nær Aalborg der skal være 
et nyt center for grundvandskortlægning. Landsdelsorganisationsformen afskaffes. Arealforvalt-
ningsenhederne kommer nu til at hedde naturforvaltningsenheder, og en 12-15 medarbejdere, der i 
dag arbejder i Aalborg, bliver omkring nytår flyttet til naturforvaltningsenheden på Møldrupvej. 
Andre bliver flyttet til København, og nogle er blevet afskediget. I 2014 vil den del af skovlovsad-
ministrationen, der hidtil er blevet udført af naturforvaltningsenhederne blive overført til Køben-
havn. 
 
På publikumsområdet er der etableret nye løberuter, så der nu er i alt fem: sundhedssporet, 5 km lø-
berute, 10 km løberute, halvmaraton rute og den gamle Ardenrute.  
 
I Juelstrup er der etableret en hundeskov og en oplevelsesskov. Der er plantet og stierne er tilsået 
med græs. Hegn omkring hundeskoven bliver sat op i løbet af juli. Senere på året kommer stimærk-
ning, bålhus, toilet, etc. 
  
Røverknolden har en mobil hjemmeside, se på www.røverknolden.dk. Desuden er toilettet i Ved-
sted Skovhus nu åben året rundt.  
  
Hospitalsstien, der er et ”bedre friluftsliv”-sprojekt, er netop indviet. 
  
Der er netop modtaget bevilling til et græsningsprojekt i Nørreskoven/Bjergeskoven.   
 
4. Præsentation af Natura 2000 handle- og plejeplaner 
 
Ole gennemgik processen omkring Natura 2000 handle- og plejeplanerne og redegjorde for den 
igangværende høringsfase. Naturstyrelsen er handleplanmyndighed på private skovbevoksede fred-
skovpligtige arealer, mens kommunerne er handleplanmyndighed for de privateejede lysåbne area-
ler samt ikke fredskovpligtig skov. Naturstyrelsen har hertil valgt at udarbejde plejeplaner for egne 
Natura 2000-arealer. Høringsfasen for Naturstyrelsens egne plejeplaner og de handleplaner, hvor 
Naturstyrelsen løfter en myndighedsopgave for private skovarealer, løber til den 17. august, mens 
kommunernes planer kan have andre datoer. 
 
Ole viste videre, hvorledes plejen af Naturstyrelsens enkelte delarealer var gennemført i Natursty-
relsens naturplanlægningsværktøj Proteus.  
 
Præsentationen er vedlagt som bilag. 
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5. Ekskursion 
 
Første stop var højmosegenopretningsprojektet syd for St. Økssø. Ole fortalte om den lange tidsho-
risont for projektet, og om den pleje der vil være nødvendig en årrække indtil højmosen begynder at 
”fungere”. Træopvækst holdes nede med geder og for at holde øje med såvel positive som mulige 
negative effekter af disse, er der anlagt et par 0-parceller, hvor der ikke græsses. Området er ikke en 
udpeget naturtype, men er ved at udvikle sig mod naturtype 7110 Højmose. 
 
Næste stop var en klassisk bøgebevoksning, naturtype 9110 Bøg på mor. Ole redegjorde for, at der i 
sådan bevoksning skal udføres en såkaldt skovnaturtypebevarende drift. Der må fortsat ske skov-
drift, men ikke på en måde der ikke understøtter naturtypen. Således skal renafdrifter helt undgås, 
og der må som udgangspunkt ikke plantes og jordbearbejdes. Den oprindelige bevoksning må gerne 
være plantet, og det er ikke et krav at plantematerialet er oprindeligt hjemmehørende. 
 
For private skovejere vil der blive en tilskudsordning til skovnaturtypebevarende drift. 
 
Tredje stop var urskoven, en bøgebevoksning fra 1711. Naturtypen er overvejende som foregående. 
Den skovtypebevarende drift, der grundet træernes alder er valgt her, er urørt skov. Træerne er nu 
så gamle, at disse begynder at bryde sammen, og dermed skabes et særdeles godt habitat for svam-
pe, insekter og fugle. Skov bliver naturtilstandsmæssigt opdelt i fem klasser, hvor 1 er den bedste. 
Urskoven er vurderet til tilstandsklasse 1. 
 
De to sidste stop er ved Rebild Bakker, der består af naturtyperne 4030 Tør hede, 9110 Bøg på mor 
og 6230 Surt overdrev. Her blev konflikten mellem naturtyperne demonstreret, og hvorledes bøg 
gennem pleje må vige for hede, som her er vurderet som den mest værdifulde naturtype. Der blev 
vist hvorledes heden blev plejet med afgræsning med får, afbrænding og slåning. 
 
6. Næste møde 
 
Næste møde vil blive afholdt i slutningen af september. Mødet vil blive afholdt som et offentligt 
møde, og der vil blive afholdt valg til de fire pladser der er reserveret til ikke organiserede borgere.  
På valg er således Klaus Stenild Andersen, Lene Birgit Gade, Niels Eigil Nielsen og Jørgen Johnsen 
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Bilag 
 

Natura 2000-processen

• Registrering og kortlægning (er gennemført 2004 -2006) 

• Basisanalyse (2007) 

• Idéfase 6 måneder (er gennemført 2007) 

• Forslag til Natura 2000 planer med offentlighedsfase 6 måneder (er gennemført  
2008) 

• Godkendte Natura 2000 planer den 8. december 2011

• Forslag til Natura 2000-handleplaner (offentlighedsfase min. 8 uger)

Forslag til Natura 2000-plejeplaner (offentlige arealer, Miljøministeriet  
frivillig høring))

 

 

N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum 
Sø

Habitatområde nr. 20

Fuglebeskyttelsesområder nr. 3 og 4

8748 ha

Ca. 600 private ejere

5 statslige ejere

23 naturtyper fordelt på ca. 1660 ha

9 arter

5 fuglearter
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Handleplaner i Rold Skov

Lysåbne naturarealer

Skovbevokset
(fredskov)

Skovbevokset
(ej fredskov)

Skovbevokset
(fredskov)

1 N2000-plejeplan, 
Naturstyrelsen og 
1 N2000-plejeplan, 
Forsvaret

3 kommuner
3 handleplaner

Naturstyrelsen
1 skovhandleplan 

Statsejet Privatejet Privatejet

Natura 2000-område 
nr. 18

 

 

Hvad skal en handleplan indeholde?

– Forventet indsats for at forbedre naturtilstanden eller 
fastholde gunstig bevaringsstatus 

– Angivelse af mål

– Forventet effekt af indsats

– Prioritering af den forventede indsats

Kommunale handleplaner er 6-årige

Statslige skovhandleplaner er 12-årige
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Eksisterende beskyttelse

• MVJ-aftaler

• Skovlovsaftaler på private skovarealer 

• Fredningskendelser 

• Statens (skov) driftsplaner for egne arealer  

 

 

 

N2000-plejeplaner

• Kort

• Områdebeskrivelse med de konkrete naturtyper 
og arter

• Mål og plejetiltag

• Resume

• SMV (strategisk miljøvurdering)
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Arter

• Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget 
have gavn af indsatsen for naturtyperne i området

• Specifik artspleje
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Figur 1 Ekskursionspunkt 1 
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Figur 2 Ekskursionspunkt 2 
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Figur 3 Ekskursionspunkt 4 og 5 
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