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Dagens møde blev afholdt i skovrejsningsområdet ved Aars. Mødet startede med besigtigelse 
af Jenle plantage med Naturvejleder Karin Winther og derefter vildtdemonstrations-
arealerne ved Års skov. 
 
1. Orientering fra rådets medlemmer 
Klaus Kilt havde fået flere meldinger fra baglandet i friluftsrådet at naturgenopretningen i Gravlev 
Ådal er vellykket og mange benytter allerede den nye sti. 
 
2. Skov- og Naturstyrelsens arealer i Vesthimmerland 
Bendt gennemgik hvilke arealer der administreres af SNS Himmerlands arealer i Vesthimmerland, i 
alt ca. 1700 ha. 

 
3. Retningslinjer for mountainbikekørsel 
På arealerne i Rold Skov blev der i 2005 etableret en rute specifikt for cyklister på mountainbike. 
Denne rute har vist sig at blive brugt rigtig meget, hvilket også var formålet. Imidlertid har interes-
sen for at køre mountainbike i det kuperede terræn været kraftig stigende de seneste par år. Vi kan 
konstatere, at der også cykles udenfor ruterne og vejene. En række andre naturforvaltere har allere-
de brugerkonflikter inde på livet blandt andet ved Bagsværd Sø, Lundby Krat og Århus Kommunale 
skove. Dette kombineret med risikoen for konflikter med andre brugergrupper har gjort at SNS 
Himmerland har taget initiativ til lave et sæt retningslinjer som afvejer beskyttelse og benyttelse. 
Den generelle lovgivning på området er vanskelig at forvalte i praksis og derfor er tilgangen til pro-
blematikken at kommunikere med brugerne i en dialog. En del af brugerne er enten organiseret i en 
klub eller via den lokale cykelforhandler. 
 
Forskningsundersøgelser vedr. oplevelser af forstyrrelser viser at generelt oplever hovedparten af  
de besøgene ikke nogen konflikt, men mødet med mountainbike er et af de mest kritiske. 
      
Der blev udleveret et kort hvor det forslås, at lave nogle områder hvor det aftales med Mountainbi-
kerne at kørsel alene foregår på de deciderede skovveje mod til gengæld at tillade nogle nåletræs-
områder omkring Skørping til fri kørsel i skovbunden. 
 
Klaus Kilt kunne godt genkende den luende konflikt fra sine erfaringer med ridning skoven. 
   
Søren Risborg ønskede enheden tillykke med at det var lykkedes at få så mange, i så forskellige al-
dre og med forskellige baggrunde i skoven. Han syntes også det var en god idé at lave en zonering 
af skoven, men at man skulle være opmærksom på at der indenfor det tilladte området stadig er føl-
somme arter af f.eks. rederod.  
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Leif Lyngsø var opmærksom herpå, og oplyste at sådanne forekomster ville blive beskyttet ved ud-
lægning af træer passende steder, hvor de kan virke som en enkel naturnær cykelregulering, og lede 
trafik udenom følsomme steder. 
 
 
4. Opfølgning på ny lovgivning vedr. begravelse i skove 
På det sidste møde drøftede vi den nye lovgivning vedr. begravelse i skov. Det ligger nu klart, at 
statsskovene ikke tilbyder begravelsespladser, da dette ikke er foreneligt med den rekreative brug af 
skovene, hvilket allerede fremgår af begravelseslovens bemærkninger. Så de videre drøftelser i bru-
gerrådet er hermed lagt død. 
 
5. Naturkanon – hvad er der sket siden sidst 
På landsplan har der været afholdt 25 arrangementer med over 4.000 deltagere og der indkom 1400 
forslag. Der nedsat et udvalg hvor der også er Nordjysk deltagelse se mere på 
http://www.skovognatur.dk/Ud/Naturkanon.  
 
6. Ny publikation om den særlige vand- og naturindsats (miljømilliarden) 
Brugerrådet deltog i efteråret 2006 i udpegning af projekter indenfor indsatsområderne; den centrale 
Limfjord og Mariagerfjord. Der er nu publiceret en folder om den generelle indsats på landplan. 
Folderne blev udleveret og alle projekter hvor SNS Himmerland er involveret blev gennemgået. 
Der var stemning i rådet for at se arealer ved Kongsvad og Villestrup Ådal på et senere møde. 
 
7. Grøn Vækst i relation til natur 
Der er kommet et udspil fra regeringen - det nøjagtige indhold kendes ikke da forhandlingen pågår 
og afsluttes inden sommerferien. I udspillet foreligger et forslag som har interesse for Skov- og Na-
turstyrelsen om at lave 10.000 ha våde enge og genoprette 3.000 ha ådale. 
  
8. Pulje til bedre friluftsliv 
Skov- og Naturstyrelsen har en pulje på 14 mio. til ”Bedre friluftsliv i 2009”. Afløbet er organiseret 
således, at projekter kan indstilles til den lokale enhed som derefter videresender til den landsdæk-
kende liste. Tildelingskriterierne er med fokus omkring medfinansiering og bredden af samarbejds-
kredsen. Forslagene stilet til SNS Himmerland blev udleveret. På landsplan er der modtaget ca. 800 
forslag så de 14 mio. kr. rækker ikke til alle. Søren Risborg havde et ønske om at de nye bålhytter 
blev konstrueret således der var mere læ i hytten. Renovering af stien ved Skørping Hospital burde 
være med asfalt da den bruges af mange dårligt gående og derfor er fremkommeligheden det mest 
vigtige i det nærrekreative område, også selvom det måtte bliver dyrere. Husk også at kigge på 
bænkene som trænger til renovering og gøres mere handicapvenlige. 
 
9. Indvielse af naturprojekt Gravlev Ådal 
Der blev orienteret om en indvielse den 7. juni. 
 
9. Næste møde 
På sidste møde blev det aftalt at det skulle være den 8. september 2009 kl. 15.00 hvilket blev fast-
holdt. Ekskursionspunktet blev aftalt til at være dambrugsprojekterne i Villestrup Ådal evt. kombi-
neret med Kongsvad Mølle.    
 
9. Eventuelt 
Ingen emner. 
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