
Referat fra Brugerrådsmøde den 1. oktober 2004

1. Præsentation af ny formand skovrider Bendt Egede Andersen
BEA gav en kort levnedsbeskrivelse og medlemmer beskrev deres repræsentation i rådet.

2. Nyt fra medlemmerne
• BC kunne berette, at det var hendes indtryk at der var behov for bedre skiltning til det nye udsigtstårn. Der

vil blive fulgt op på dette.
• SR mente, at oprensningen af søer forskellige steder i skoven er blevet rigtig godt modtaget i

lokalsamfundet.
• JPE spurgte til om det kom på tale at lave fri teltning i statens del af Rold Skov. Distriktet har indtil videre

valgt at begrænse det til Års Skov, idet der er nogen bekymring ved om det ville kunne give anledning til
konflikt mellem brugere hvis det blev givet fri i Rold Skov. SR var skeptisk overfor ideen p.g.a. forstyrrelse
af vildtet og sårbar natur. Mange kunne også have svært ved at finde grænserne for statsskoven og de
private skove.

• OJ vil gerne høre om bilkørsel var et stigende problem og om de som privatperson kunne anmelde. SR
fornemmelse var at ulovlig bilkørsel var et stigende problem. BEA: kun distriktet har myndigheden til
anmelde ulovlig kørsel, men såfremt der er gentagende problemer så høre vi det da gerne.

• BEA orienterede om nogle af igangværende aktiviteter:
• Ny stiadgang fra Skørping by til Bitteskoven. Offentlig møde med 40 deltagere hvoraf 19 har meldt sig til

en støtteklub.
• Erhvervelse ved Halkær: distriktet er gået positivt ind i en mulighed for at erhverve Voldstedet ved Halkær

Hovedgård. Desuden pågår der sondering vedrørende mulighederne for at i fremtiden at undgå nyt byggeri
på stedet, samt nedrivning af driftsbygningerne som vil være en landskabelig gevinst for området.

• Det blev foreslået af SR at lave en støtteklub for skovhaven som kunne bidrage til at forskønne stedet
endnu mere ved oprydning og slåning m.v. BEA lovede at distriktet vil tage det op.

1. Distriktets nye landsdelscenteropgaver
Siden 1. juli i år er antallet af distrikter blevet reduceret fra 25 til 20 hvoraf de 6 har status som
landsdelcenter hvoraf Buderupholm er et af dem. Dette har medført nye arbejdsopgaver i form flere
tilskudsansøgninger og arbejde med implementering af NATURA2000 planer. Til dette har distriktet
modtaget 2 nye medarbejdere. M.h.t. til strukturreformen ved distriktet intet om hvor de kommende
statsopgaver skal placeres og hvor snittet præcist skal ligge mellem stat og kommune.

2. Formulering af en friluftspolitik
BEA orienterede om at distriktet har besluttet at formulere en friluftspolitik som samler hvorfor vi "gør som
vi gør". Der er nedsat en arbejdsgruppe med Ivar Høst som tovholder, og Lars Wachmann og Søren
Risborg som deltagere. Brugerrådet vil blive inddraget i det arbejde, næste møde kunne have
friluftspolitikken som tema. JPE fandt at det nok var en god ide, men at det også kunne være konfliktfyldt
med forskellige synspunkter afhængig hvilken type bruger af skoven man var. Eksempelvis fandt han, som
aktiv rytter, at skovdistriktets politik vedr. ridning var for restriktiv. CS fandt det ville kunne styrke
information fra distriktet hvis en sådan politik var offentlig tilgængelig. HP opfordrede til at brugerbetaling
ikke blev et element i administrationen af friluftslivet.

3. Nye velfærdsprojekter

SK orienterede om nye projekter på velfærdsområdet:
• Handicapsti, samt fiskeplatform ved Halkær Mølle Naturcenter
• Handicapsti til Ravnkilden såfremt en landskabelig acceptabel løsning kan findes
• Ny stiadgang fra Skørping
• Etablering af en mountainbike-rute i skoven.

1. Eventuelt
Indvielse af økobase ved Hvass’ Sø fredag den 8. oktober.



2. Besigtigelse af økobaser

Rådet besigtigede i fællesskab:
• Placering af en økobase som også henvender sig til vinterbadere ved St. Økssø
• Forløbet og baggrunden for cykelstien for mountainbikeryttere
• Toilethuset ved Stabelpladsen
• Økobasen ved Hvass’ Sø. Skovløber Preben Palsgaard deltog og fortalte om byggeriet. JPE fortalte om

hjemmesiden www.ungiarden.dk/oekobase/ som indeholder et meget visionært bookingsystem som tillader
stort set alle at bruge basen (mod beskeden betaling til drift). Arden kommune vil gerne samarbejde med
Skørping og Støvring kommuner således at der oprettes en fælles hjemmeside og skovens baser kan bruges
på tværs af kommunerne.

• Indretning af Vedstedskovhus som økobase. SR oplyste at stedet vil henvende sig mere til brugere med et
større komfortbehov eksempelvis dagplejemødre og ældre fra plejehjemmet. Desuden har der været
interesse fra Rebild Efterskole og et par børnehaver.

1. Besigtigelse af moserydningen ved St. Økssø

SK orienterede om baggrunden for projektet. Rådet fandt at tiltaget var godt og CS mente
endog at det allerede nu var det en forskønnelse af området.


