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SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Sønderjylland
J.nr. SNS-217-00042
Ref. trije
Den 12. november 2008

Referat af brugerrådsmøde d. 10. november 2008 kl. 15.00-17.00 i Det
Grønne Forsamlingshus,
Deltagere:
9 August Kragh, Haderslev Kommune (suppleant)
9 Aase Østergaard, Aabenraa Kommune
9 Svend Hansen Tarp, Aabenraa Kommune
9 Ebbe Enø, Sønderborg Kommune (suppleant)
Gert Hulvej, Sønderborg Kommune (afbud)
9 Kristian Toustrup, Danmarks Idrætsforbund
Vivi Lorenzen, Forsvaret
9 Mogens E. Thomsen, Friluftsrådet
9 Leo Vindahl Olsen, DN
Henrik Enderlein, Fælleslandboforeningen for Nordslesvig (afbud)
9 Inge Gillesberg, Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland
9 Karsten Romme, do.
9 Martin Reimers, do.
9 Trine Jensen, do. (referent)
Dagsorden:
1. General orientering om enheden Sønderjylland
(Inge Gillesberg)
2. Skovlovsforvaltning. Oplæg om sagstyper og afgørelser.
(Karsten Romme, Trine Jensen)
3. SNS Sønderjyllands politik for henholdsvis for infostandere og foldere,
kultur- og fortidsminder samt prioritering af afmærkede vandreruter

(Martin Reimers)
4. Tiltag fra SNS Sønderjyllands side vedr. bekæmpelse af invasive arter.
5. Natura 2000. Generelt fra MC Ribe (Tine Fricke); konkret for Skovog Naturstyrelsen Sønderjylland (Matin Reimers).
6. Eventuelt
Det følgende materiale var sendt til deltagerne forud for mødet:
Udkast til politik for henholdsvis infostandere og foldere, kultur- og fortidsminder og afmærkede vandreruter.
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1. Orientering om enheden Sønderjylland
Inge Gillesberg startede med at informere om at Tine Fricke fra Miljøcenter
Ribe havde meldt afbud på baggrund af, at forhøringen på natura2000planerne officielt er blevet udskudt og derfor er situationen pt. uafklaret.
Derved udgik punkt 5, som vil blive taget op ved en senere lejlighed.
Inge Gillesberg informerede om Skov- og Naturstyrelsen har nedlagt af 56
skovarbejderstillinger på landsplan. Begrundelsen er ændret fokus i SNS,
som i endnu højre grad skal sikre oplevelser for befolkningen og derfor efterspørges der medarbejdere med andre kompetencer. For enheden betyder det konkret nedlæggelse af fem årsværk, og medarbejderne blev afskediget i slutningen af oktober med fratræde med udgangen af januar 2009.
Det drejer sig om fire personer og yderligere to som har indgået særlige
fratrædelse i forbindelse med overgang til efterløn og pension.
Inge Gillesberg berettede om enhedens primære omgaver. Træproduktion
er en mindre del af driften og skovene danner i dag rammerne for aktivitet
og friluftsliv. Af arrangementer afholdt på enheden blev nævnt skovens dag,
naturnat, grå picnic og der er allerede lanceret emner til næste år.
Inge Gillesberg informerede om byggeriet af de nye kontorer og status er en
forestående indflytning i det gamle kontor efter 1½ år i pavilloner. I forbindelse med indflytning i det nye kontor, vil der blive afholdt et åbent arrangement, så der vil blive mulighed for at se de nye omgivelser.
2. Skovlovsforvaltning
PowerPoint præsentation ved fuldmægtig Karsten Romme om skovlovens
formål og anvendelse (jf. vedlagte pp-præsentation). Karsten Romme gav
eksempler på aktuelle sager fra enheden. Der blev spurgt, hvor private kunne få oplyst om der er fredskovspligt på et areal og Karsten foreslog at bruge kommunernes hjemmeside med kort. Der blev ligeledes spurgt, hvorfor
landmændene ofte ikke er så interesseret i at der er fredskovpligt på deres
arealer. Karsten forklarede at fredskovspligten giver begrænsninger i arealanvendelsen, hvilket betyder at landmændene ikke kan ændre arealanvendelsen og derved frit råde over arealet.
3. SNS Sønderjyllands politik for henholdsvis for infostandere og foldere,
kultur- og fortidsminder samt prioritering af afmærkede vandreruter
Skovfoged Martin Reimers informerede om baggrunden for politikkerne som
har til formål at udnytte de tildelte ressourcer, samt at udjævne forskelligheder indenfor enheden efter sammenlægningen. Politikkerne giver også mulighed for at justere på tiltagene alt efter bevillingens størrelse. De tre politikker har været taget op i enhedens interne mødefora og skal endeligt vedtages i MIO.
Politik for kultur- og fortidsminder:
Martin forklarede at det tilstræbes at skabe skygge omkring kultur- og fortidsminderne. Det er nødvendigt med et årligt tilsyn. Der er sat fokus på
tyske afdelingssten i forbindelse med skovdriften; De skal beskyttes og rettes op. Der blev spurgt til om enheden har mange fortidsminder i det åbne
land og Martin svarede at det er der ikke, men de findes bl.a. ved Hostrup
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Skov og i Sommersted. Det blev også spurgt til antallet af kulmiler som er
opgjort til 2 og Martin svarede at det var de 2 som der var fokus på at bevare og sørge for at de ikke gror til.
Afmærkede vandreruter
Martin informerede om de afmærkede vandreruter. Det forsøges at holde de
afmærkede ruter mellem 3 og 5 km lange, men der vil forekomme enkelte
ruter som er længere og derfor vil kræve en folder så de besøgende har
mulighed for at finde en alternativ kort rute. Der er også forslag til kmangivelser ude på ruten, så de kan bruges til motionsløbere. Der vil blive
opsat små henvisninger til væsentlige kulturhistoriske minder, men ikke
egentlige ruter.
Der blev spurgt til hvorfor der ikke er afmærkede ruter i Aabenraaskovene.
Karsten Romme forklarede at der vil være tider på året, hvor de ikke vil
kunne bruges og derfor kræver stor vedligeholdelse. Dette er grunden til at
der blev opsat vejskilte i skoven, så borgerne stadig har mulighed for at finde rundt.
Aase fortalte at Aabenraa kommune vil lave et friluftskort der bla. kommer til
at indeholde afmærkede ruter og at Bjerg-maratonruten bliver afmærket
permanent. Der vil også blive link til Skov- og Naturstyrelsens foldere.
Martin nævnte at der arbejdes videre med ideen om at lave gps-afmærkede
ruter hvor ruteforløbet kan downloades fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Det blev påpeget at ryttere kan give problemer med dårlige veje. Det sker i
sær i den første periode efter der er lagt nyt grus på vejene hvor det ligger
løst endnu.
Det blev forslået at arealer som ligger udenfor enhedens arealer og derfor
har fået en neutral farve i folderen, kunne indgå så borgerne har mulighed
for at bruge tilstødende areal. Martin forklarede at på de nye kort blev disse
arealer taget med.
Infotavler og foldere
Martin informerede om at det overordnede mål er at opprioritere velkomstskilte i flere skove hvor der ingen info er i dag og til gengæld nedprioritere
folderkasser visse steder. Foldere og infotavler kan hentes på styrelsens
hjemmeside også nogle som er udgået af produktion.
Der blev fremsat den ide at borgerne kan tage et billede med deres telefon
af velkomstskiltet og derved kan folderen spares.
Det blev bemærket at der enkelte steder er afmærket en rute, men ingen
foldere..
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4. Tiltag fra SNS Sønderjyllands side vedr. bekæmpelse af invasive
arter.
Regeringen har givet 10 mio. kr. de næste 3 år til arbejdet med invasive
arter. Først når den nye handlingsplan for invasive arter er vedtaget bliver
de resterende 8 mio. kr. fordelt. Det er ikke sikkert at der vil blive bevilget
penge til bekæmpelse.
I 2009 vil der på enheden blive sat overfor Rynket Rose (Varnæs) og lavet
bekæmpelsesforsøg for Japansk Pileurt (Oldenor) og Laksebær (Asbøl
Dam).
5. Eventuelt
Der bliver i øjeblikket arbejdet på budget for 2009. SNS forventer at få udstukket rammerne i april/maj 2009.

4

