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1. 
Niels Juhl Bundgaard bød velkommen til det første møde i rådet. 
 
2. 
Rådets medlemmer præsenterede sig. Der vedlægges oversigt over rådets medlemmer. 
 
3.  
Rådets arbejde 
Skov- og Naturstyrelsen har nedsat rådet for at sikre en god dialog med områdets kommende 
brugere og få gode råd på basis af lokal viden. Vi forestiller os, at der bliver tale om generel og 
konkret rådgivning med drøftelse af styrelsens planer og deres status – specielt med henblik på at 
sikre og etablere naturværdier og rekreative værdier i området. 
Rådet skal ikke være sagsbehandlende, og styrelsen vil løbende træffe de nødvendige beslutninger 
for at projektet kan blive realiseret, idet ansvaret for projektets realisering er styrelsens. Kommunen 
og museet vil naturligvis blive inddraget officielt og på normal vis indenfor deres respektive 
myndighedsområder. 
Rammerne for skoven er aftalt mellem Skanderborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen og 
fremgår af Samarbejdsaftalen fra juni 2007. Rådet kan ikke ændre på afgrænsningen, men vil få 
indflydelse på skovens opbygning, åbne områder, valg af træarter samt faciliteter for skovgæster. 
Rådet er ”kun” rådgivende for styrelsen, men vi vil lytte og tage mod råd. Rådet er nedsat frivilligt 
netop for at inddrage lokal viden og holdninger. Rådet vil også få stor værdi ved at kunne opfange 
lokale stemninger og forebygge forkerte rygter. F.eks. vil der ikke blive eksproprieret ejendomme 
og der vil heller ikke blive dybdepløjet af hensyn til eventuelle fortidsminder under det normale 
pløjelag. 
Vi forestiller os at rådet på sigt mødes 0-3 gange om året i 2-3 timer for at drøfte status og planer. 
Styrelsen forventer, at rådet fungerer i 10-15 år hvorefter skovdistriktets brugerråd overtager 
rådgivningen for denne skov. Det er mest hensigtsmæssigt at henvise forslag og kommentarer fra 
borgere direkte til styrelsen og ikke til rådet eller medlemmerne heraf. Styrelsen vil løbende afgøre 
om forslag kan realiseres og/eller rådet skal inddrages. Styrelsen yder hverken diæter eller 
kørepenge til medlemmerne. 
 
Skovrejsningsrådet kunne tilslutte sig 
At mødetidspunktet er kl. 15.00  
At Rådets medlemsliste kommer på styrelsens hjemmeside 
 



4. 
Carl Jensen gennemgik baggrunden for at der er etableret et samarbejde mellem Skanderborg 
Kommune og Skov og Naturstyrelsen om Anebjerg Skov. 
Samarbejdet har resulteret i en landskabsplan for områdets by- og skovudvikling og en 
samarbejdsaftale om skovrejsningen. Der kan læses mere på www.skanderborg.dk/anebjerg  
 
5.  
Det fremsendte forslag til tilplantning blev gennemgået. For arealerne nærmest Skanderborgvej er 
der tale om et forslag til gennemførelse i dette forår og for arealerne ved Fruering er det skitser med 
fordeling af arealerne til tilplantede og utilplantede. Til næste møde vil der være detailforslag for 
disse arealer der forventes tilplantet i 2010 og 2011.  
 
Skovrejsningsrådet havde følgende bemærkninger: 
Der ønskes informationstavler om projektet  
Det vil være ønskeligt med frugttræer og buske spredt på arealerne 
Lokale stednavne bør indarbejdes ved navngivning af lokaliteter i skoven 
Der var tilslutning til at etablere indhegnet hundeskov 
Der bør arbejdes for favnepassager over/under de store trafikspærringer så den store 
naturmæssige sammenhæng forbedres.  
   
 
6. 
Det er nu aftalt med ministeriet at indvielsen bliver den 15. juni 2009 kl. 13.30 – 15.00. 
Skovdistriktet har endnu ikke nogen plan for indvielsen, men det forventes, at spejderne, som lejer 
ejendommen Skanderborgvej 23, inddrages i arrangementet. Skovrejsningsrådet vil blive inviteret 
til indvielsen. 
 
Rådets forslag til indslag ved indvielsen 
Åbning af hundeskoven med indslag med hunde 
Starte tradition med et årligt Anebjergløb 
 
7. 
For at give skovrejsningsrådet et indtryk af hvordan distriktets ældre skovrejsningsprojekter 
udvikler sig arrangeres en tur i distriktets skove ved Århus. 
Turen er nu fastsat til tirsdag den 19. maj kl. 17.00 – 19.30. Mødestedet er rastepladsen 
Blankhøj på motorvejen i nordgående retning. Der vil blive serveret en sandwich på turen. 
Gerne tilmelding til Carl ( crl@sns.dk ) senest den 15. maj kl. 12.00.  
 
8. 
Rådets næste møde holdes i januar 2010.  
Et af punkterne vil være detailplanen for anvendelse af arealerne ved Fruering. 
 
Rådets medlemmer er velkomne til at komme med forslag til punkter til det næste møde. 


