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Referat af brugerrådsmøde d. 7. maj 2009 kl. 15.00-17.15
på enhedskontoret i Gråsten
Deltagere:
9 Mads Skau, Haderslev Kommune (deltog kun i pkt. 1 og 2)
Aase Østergaard, Aabenraa Kommune (afbud)
Svend Hansen Tarp, Aabenraa Kommune
Knud H. Jensen, Sønderborg Kommune (afbud)
Ebbe Enø, Sønderborg Kommune (afbud)
9 Gert Hulvej, Sønderborg Kommune
9 Bent Petersen, Danmarks Idrætsforbund (suppleant)
9 Vivi Lorenzen, Forsvaret
9 Mogens E. Thomsen, Friluftsrådet
9 Leo Vindahl Olsen, DN
Henrik Enderlein, Fælleslandboforeningen for Nordslesvig
9 Inge Gillesberg, Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland
9 Martin Reimers, do.
Dagsorden:
1. Referat fra sidste brugerrådsmøde (DN)
2. Politik for hundeskove, øvelser med hunde m.v. (Martin Reimers)
3. Inddragelse af interessenter i forb. m. forskellige arbejdsopgaver
(Inge Gillesberg)
4. Prioritering i en stram økonomi (Inge Gillesberg)
5. Naturnær skovdrift i statsskovene (DN)
6. Eventuelt

1. Referat fra sidste brugerrådsmøde
DN havde ønsket dette punkt på dagsordenen, da det tidligere er aftalt, at
referatet lægges på hjemmesiden, når der er indhentet eventuelle bemærkninger fra deltagerne. Dette har øjensynlig ikke fungeret.
Det blev aftalt, at referatet udsendes i udkast med 14 dages frist for bemærkninger, lægges referatet på hjemmesiden. Endvidere bliver opfølgning
fra sidste møde fast punkt på dagsordenen.
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Efterfølgende er der fulgt op, og referater fra tidligere brugerrådsmøder ligger alle på hjemmesiden, se under dette link
http://www.skovognatur.dk/Skov/Statsskovene/Borgerinddragelse/Brugerrra
d/Soenderjylland/
Leo Vindahl Olsen spurgte om Skov- og Naturstyrelsen indberetter på
hjemmesiden for invasive arter. Det gør vi ikke umiddelbart, men Martin
Reimers undersøger nærmere. Der er ikke sat særlige penge af til bekæmpelse af invasive arter, derfor er enhedens indsats begrænset.

2. Politik for hundeskove, øvelser med hunde mv.
Martin Reimers gennemgik det udsendte oplæg.
Der kom rigtig mange gode input til hundepolitiken.
Der var generelt enighed om, at der skulle gives tilbud til hundeejerne om
skove, hvor hunden kunne luftes løs. Dog nævnte Gert Hulvej, at han som
udgangspunkt mente, at hunde altid skulle luftes i snor.
Der var tilslutning til at prøve med arealet I Sønderskoven; men samtidig
mente flere, at også Madeskov skulle fortsætte som hundeskov, for at sprede presset. Der var forslag om at indhegne et mindre areal af Madeskov
som hundeskov, for at undgå generne med strejfende hunde. Der kan evt.
Laves et samarbejde med Dansk Kennelklub om sådan en indhegning.
Vivi Lorenzen nævnte, at flere og flere kommer i skoven for at lufte hund, og
det er en god måde at komme ud i naturen, så derfor bør der etableres flere
hundeskove.
Mogens Thomsen støttede det generelle princip om hundeskove uden
hegn.
Med hensyn til hundetræning var der generel opbakning til tre udpegede
skove, hvor der efter ansøgning kunne gives tilladelse til et begrænset antal
årlige arrangementer med hund uden snor.
Det blev nævnt, at hensynet til faunaen skulle indtænkes f.eks. ved begrænsning i yngletiden. Leo Vindahl Olsen foreslog, at brugerne skulle forpligtes til at skilte, når der er arrangement med løse hunde.
2a. Ønske om generel kørselstilladelse i Haderslev Vesterskov
Jørn F. Andersen fra orienteringsklubben HTF, Haderslev havde sendt forespørgsel til behandling i brugerrådet om generel kørselstilladelse til ”værestedet” i Haderslev Vesterskov.
Brugerrådet er af den generelle opfattelse, at bilkørsel i skovene skal holdes
på et minimum, da det er til gene for skovens øvrige brugere.
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Efter drøftelse af den konkrete sag var der enighed om, at der ikke skulle
gives generel kørselstilladelse. Mogens Thomsen nævnte, at nogle trænere
ikke gider, hvis ikke de må køre ind med materiel.
Orienteringsklubben HTF, Haderslev kan ved konkret ansøgning få tilladelse til kørsel et antal gange årligt i forbindelse med transport af materiel men
ikke til generel persontransport.

3. Inddragelse af interessenter i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver
Inge Gillesberg nævnte, at enheden i forbindelse med konkrete opgaver er
interesserede i at inddrage forskellige interessenter bl.a. brugerrådet.
Mogens Thomsen foreslog, at inddrage skoleklasser f.eks. til forskellige
overvågningsopgaver.
Bent Petersen foreslog, at høring af brugerrådet via e-mail kunne være en
mulighed.
Mogens Thomsen spurgte til 12 mill kr puljen, hvor lokale grupper kunne få
støtte til projekter. Det blev aftalt, at Martin Reimers orienterer om dette
punkt på næste møde.
Konkret blev Madsby park ved Fredericia nævnt, som et fantastisk område
hvor mange interessenter er blevet inddraget.

4. Prioritering i en stram økonomi
Inge Gillesberg orienterede om, at der mangler i omkring 35 mill kr til Skovog Naturstyrelsens aktiviteter som følge af vigende afsætning af træ samt
vigende priser. Det betyder, at opgaver som kan spares eller udskydes ikke
vil blive gennemført i år. Det gælder f.eks. vejvedligeholdelse og udskiftning
af motorsave og andet materiel. Foreløbig er ansættelsen af naturmedarbejdere også sat I bero.
5. Naturnær skovdrift I statsskovene
Inge Gillesberg orienterede om den debat der har været primært i skovbrugskredse. En del af diskussionen skyldes uenighed om hvad naturnær
skovdrift betyder, der er flere opfattelser.
På flere arealer forudsætter overgang til naturnær skovdrift konvertering til
andre træarter. Det kræver, at der er økonomi til at gennemføre dette. Hvis
rammerne er tilstede er det enhedens opfattelse, at naturnær skovdrift kan
lykkes på alle arealerne i Sønderjylland.
Mogens Thomsen nævnte konkret kritik at voldsomme hugstskader primært
dybe spor. Inge Gillesberg svarede at faste kørespor vil betyde dybere spor,
men hun nævnte, at det er en drøftelse vi har internt i Skov- og Naturstyrelsen, for vi er ikke stolte af det billede vi nogle gange efterlader.
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Leo Vindahl Olsen foreslog, at træet blev stående, hvis dækningsbidraget
efter skovning og vejreparation blev negativt. Denne pointe er enheden meget opmærksom på.

5. Eventuelt
Inge Gillesberg nævnte en velbesøgt og vellykket Skoven Dag.
Leo Vindahl Olsen havde 3 forslag til opfølgning på enheden:
1. Haveaffald I Arnkiel Fredskov
2. Skydeskjul, lokkeænder og skydetårn ved Oldenor
3. Kan årsag til nedgang i rågebestanden undersøges f.eks. med
WEB-CAM?
Martin Reimers foreslog at hundepolitikken og øvrige lokale politikker blev
lagt på hjemmesiden.
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