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Brugerrådsmøde 
Buderupholm Statsskovdistrikt 2001-202/BU-0001
 

Referat fra Brugerrådsmøde den 9. juni 2006 
 

Tilstede: Jens Svenstrup (JS, Lene Birgit Gade (LG), Søren Risborg (SR) Skørping kommune, Elin Møller (EM) 
Kommuneforeningen, Anni Petersen (AP) Friluftsrådet, Klaus Stenild Andersen (KSA), Søren Kjær 
(SK) forstfuldmægtig/referent, Jens Erik Nielsen (JEN), skovfoged. 
 

Afbud: 
 

Bodil Christensen (BC) Skørping Turistkontor, Arne Buus (AB) Landboforeningerne Region Syd), Ole 
Jensen (OJ) , Jens Hede (JH) Himmerlands Energi- og Miljøkontor, Thorkild Kjeldsen (TK) Danmarks 
Naturfredningsforening, Egon Sloth (ES) Danmarks Idrætsforbund, , Jens Peter Ellefsen (JPE) Arden 
kommune, Arne Sørensen (AS) Nordjyllands Amt, Bent Egede Andersen (BEA) skovrider 

 
1.  Nyt fra medlemmer 
SK: 
Bøde velkommen og omdelte revideret dagsorden. 
Friluftspolitikken: Der er nedsat en arbejdsgruppe som indtil videre er ved at kortlægge omfanget af 
aktiviteternes type, antal, geografi, evt. konflikter og information. Næste skridt bliver at arbejds-
gruppen laver et udkast til politik som danner grundlag for drøftelse såvel internt som eksternt, hvor 
også brugerrådet vil bliver hørt. 
Halkær Voldsted: orientering om indvielse. EM fandt, at området var blevet rigtigt flot.  
Gravlev Sø: Naturklagenævnets afgørelse af fredningssagen for den øvre del af Lindenborg Å inde-
holde en beslutning om af naturgenopretningsprojektet i Gravlev Ådal kan gennemføres og lods-
ejerne har fået udbetalt erstatninger for ulemper forbundet dermed. Der har været afholdt informati-
onsmøde med lodsejere og Hedeselskabet (nu Orbicon) er blevet bedt om at revidere den tidligere 
projektbeskrivelse som er fra 1996. Derudover vil der blive iværksat en forundersøgelse til jordfor-
deling m.h.p. en bedre arrondering af arealerne, hvilket vil være til gavn for den fremtidige pleje. 
Det revidere projektet vil tage hensyn til konklusionerne fra en netop udgivet rapport om årsagerne 
til iltsvind i dele af Lindenborg Å. 
Vildtvenlig landbrug i Aars: arealerne er blevet tilplantet mest som remiser og tilsået med en række 
forskellige urter f.eks. boghvede og fodermarvkål. 
LG: 
Er glad for initiativet med en handicaprampe ved St. Økssø. Halkær er omtalt som en seværdighed i 
Jyllandsposten. Der er 25.000,- i en nedlagt dagplejepulje i Skørping Kommune som muligvis kan 
bruges til børnevenlige aktiviteter et andet sted i kommunen og måske til grej i Vedsted Skovhus. 
Er distriktet involveret i nedlægning af Løgstørbanen og projektet med en sø ved Støvring? 
SR: 
Det vil være meget kærkomment med penge til grej i Vedsted Skovhus. Styregruppen for stedet er 
netop ved at formulere en ønskeliste til friluftsrådet. LG og SR taler sammen og kontakter kommu-
nen.  
Syntes i øvrigt at de mange nye damme rundet omkring i skoven er meget berigende for variationen 
og at det er hurtigt at der kommer liv i dem (har set salamander). Efterlyser borde-bænke sæt ved 
Halkær Mølle. 
SK: 
Løgstørbanen nedlægges og omdannes til natursti, et arbejde som amterne er ansavarlige for. Søen 
ved Støvring (Julstrup Sø) er et projekt som Buderupholm Statsskovdistrikt er ansvarlig for. Projek-
tet er i sin indledende fase med en forundersøgelse. 
AP: 
Kunne der ikke gøres noget for udsigten fra skovtårnet? 
JEN: 
Skoven foran er netop blevet ryddet i går således der nu er fri udsigt igen.. 
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2. ”Miljømilliarden” – orientering om proces 
Regeringen har lagt op til et betydeligt løft i den danske naturindsats. I perioden 2006-2009 er det 
besluttet at bruge 1 mia. ekstra på natur og miljø - heraf ca. 700 mio. kr. til at skabe mere og bedre 
natur og et renere vandmiljø. Herunder er også opstart af de første nationalparker og grønne part-
nerskaber med kommuner og lokale organisationer om naturprojekter. 
 
Tanken er at udvælge 10-15 større geografiske områder, hvor der både er vand- og naturinteresser 
og mulighed for at forbedre forholdene ved hjælp af naturgenopretning. Projekterne skal gerne tælle 
positivt i forhold til både habitatdirektivet og vandrammedirektivet. 
 
I Landsdelscenter Nordjyllands dele af landet er der peget på et muligt indsatsområde omkring Ma-
riager Fjord med mulighed for en indsats i bl.a. Villestrup ådal og Kastbjerg Ådal. Den centrale del 
af Limfjorden med bl.a. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning er også et oplagt emne, der vil inkludere 
oplandsområder i Himmerland. 
 
Ministeren lægger vægt på bred opbakning til den naturpolitik, der føres. Og det er derfor tanken, at 
også brugerrådene skal inddrages i fasen med at identificere mulige projekter inden for indsats-
områderne. Det ventes på den baggrund, at der gennemføres en art høring i løbet af sommeren og 
det tidlige efterår, når de geografiske indsatsområder er fastlagt.  
 
På Landsdelscenter Nordjylland er i foråret blevet ansat en medarbejder, Kjeld Lundager Jørgensen 
som arbejder med at finde egnede projekter.  
 
Næste møde i brugerrådet bliver med fokus på identifikation af potentielle naturprojekter indenfor 
indsatsområderne. Dato meldes snarest ud. 
 
3. Lokale miljøinitiativer 
Skov- og Naturstyrelsen administrere nu en pulje på 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 som 
kan ydes som tilskud til projekter der ”kan beskytte og forbedre, samt øge kendskabet til natur og 
miljø..” Skemaer og vejledninger kan ses på hjemmesiden www.skovognatur.dk under service og 
tilskudsordninger. Næste ansøgningsrunder er 1. august og 1. november. Brugerrådet opfordres til 
at sprede kendskabet til ordningen i baglandet.  
 
4. Tilplantningen efter stormen 
Dette punkt foregik med besigtigelse 2 forskellige steder i skoven. 
Slettingen ved stien til Ll. Blåkilde: Her blev drøftet naturnær skovdrift hvorfor og hvordan og hvad 
betyder stormen i den sammenhæng, lokalitetskortlægning hvor jordbundsforholdende registreres, 
skovudviklingstyper med plan for det langsigtede skovbillede, samt landskabsplanen med blandt 
andet åbne områder i skoven f.eks. som skovenge. Der er plantet holme af bøg og derefter forventes 
selvsåning imellem holmene. Hvis det ikke sker, kan der indplantes supplerende udover holmene. 
Andre stedet er der lavet mere intensive kulturer f.eks. af rekreative årsager. Det er en fordel at få 
plantet løvtræerne nu inden råvildtbestanden stiger (idet råvildtet bider/spiser planterne) som følger 
af flere åbne områder i skoven.  
Egekultur og økobase: Derefter kiggede rådet på et område tæt ved økobasen i Betteskoven, hvor 
der er sået agern. Ved samme punkt blev velfærdsprojektet ”økobasenetværk Himmerland” drøftet. 
Ca. halvdelen af de planlagte økobaser er opstillet og resten er på vej, så det går efter planen.   


