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 Brugerrådet 
 Naturstyrelsen Sønderjylland  
    
   
  

 
 
 
 
Referat af brugerrådsmøde d. 25. april 2012 kl. 14-17 Pamhule skov og 
Naturskolen Nørskovgård 
 
 
Deltagere: 

Carsten Ørnsholt, Haderslev Kommune  
Helle Hartmann, Haderslev Kommune 
Niels O. Julsgaard, Aabenraa Kommune  
Sonny B. Andersen, Friluftsrådet 
Kristian Toustrup, Danmarks Idrætsforbund  
Vivi Lorenzen, Forsvaret 
Claus Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening  
Inge Gillesberg, Naturstyrelsen Sønderjylland  
Daniel Schulz, (studerende) Naturstyrelsen Sønderjylland 
Martin Reimers, do 
Rikke Laustsen, (referent), do 
 

 
Afbud:  
Mogens Dall, Landbo Syd 
Erna Knöpfli, Sønderborg kommune 
Svend Hansen Tarp, Aabenraa Kommune 

 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Ekskursion i Pamhule Skov, demonstration af Mountain Bike kørsel 

i skoven, brug af ruter, effekt på naturen 
 

• I et offentligt-privat partnerskab er der ved at blive anlagt en afmærket 
MTB-rute i Pamhule Skov. Den blev synet og diskuteret sammen med re-
præsentanter fra Hammelev-Marstrup Idrætsforening der står for anlægget. 
Det blev aftalt at HMIF og Naturstyrelsen Sønderjylland sammen laver 
pressekampagne for at informere om MTB-muligheder og regler. Det for-
ventes at ruten indvies vinter 2012/13 eller forår 2013. Forslag til styrelsens 
retningslinjer omkring MTB-kørsel blev udleveret. Eventuelle kommentarer 
til ruten i skoven og retningslinjerne bedes mailet til Martin 
mre@nst.dk inden den 15. maj 2012. 
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2. Naturskolen Nørskovgård – rundvisning ved Naturskoleleder Rikke 

Lausten. Naturskolen nu og i fremtiden! 
 

• Naturskolen Nørskovgård drives i et samarbejde mellem Natursty-
relsen og Haderslev Kommune. Naturskoleleder Rikke Laustsen er 
ansat i en halvtidsstilling, til at varetage naturvejledning for kommu-
nale skoler og institutioner i Haderslev.  De resterende 50% arbejder 
Rikke som naturvejleder ved Naturstyrelsen Sønderjylland.  

 
• Naturskoletilbuddet er et gratis tilbud for Haderslev kommunes 25 

skoler og 43 daginstitutioner. Skolerne kan gratis benytte sig af sko-
lebus-ordningen. Daginstitutionerne må selv finansiere transport. 

 
• Det vægtes højt at naturskoleforløbene har en sammenhæng med 

de faglige emner der arbejdes med på skolen/institutionen, sådan at 
der skabes en ”grøn tråd” og kobling mellem det boglige og prakti-
ske. På Naturskolen vægtes det højt at: 

o Bruge krop og sanser 
o Undersøge og eksperimentere 
o Få førstehåndsoplevelser og gøre egne erfaringer 

 
• Den fremtidige vision for Naturskolen er bl.a.: 

o At Naturskoletilbuddet bliver kendt og brugt af alle skoler og 
institutioner i Haderslev 

o Udvikling af forløb til alle klassetrin og fag  
o Naturskolen ”rykker ud” og praktiserer i brugernes nærområ-

de 
o Flere ressourcer i form af personale - bedre tilbud til skoler 

og institutioner 
o Udvikling af havnebase i Årøsund med fokus på strand og 

hav 
o Naturskolen indtænkes som samarbejdspartner i forhold til 

projekter og arrangementer i kommunalt regi 
 

 
 
3. Opfølgning på referat fra sidste møde 
 

• Ingen bemærkninger. 
 
 

4. Ny struktur i Naturstyrelsen, herunder personalemæssige tilpas-
ninger ved Skovrider Inge Gillesberg 

 
• Inge Gillesberg orienterede om afskedigelsesrunde primo 2012 pga. 

sparekrav for alle statslige institutioner. Runden kommer i forlængel-
se af, at der i 2011 blev givet mulighed for frivillig fratræden. I Natur-
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styrelsen Sønderjylland har 4 ansatte valgt at benytte den frivillige 
fratrædelsesordning – 3 skovarbejdere og 1 funktionær. 2 skovar-
bejdere er opsagt pga. stramning på grøn driftsramme og 1 funktio-
nær fraflytter pga. rokering. Alt i alt betyder det en stram bemanding 
på enheden.  

• Der bliver fremover vil Naturstyrelsen have færre adresser på lands-
plan. Bycentrene udfases, så der fremover vil være 19 adresser. Le-
delseslaget slankes – både direktion og cheflag. Visse opgaver cen-
traliseres i København, mens andre opgaver samles på udvalgte 
geografiske steder. Der bliver ikke ændret eller sammenlagt skov-
enheder. Tidsplanen for ovenstående er pt. ikke endeligt fastlagt. 
Der er planlagt chefmøde den 7. maj 2012, hvorefter den overord-
nede ledelsesstruktur og tidsplan ligger klar. 

 
• Ny struktur handler især om mindre økonomi og mere fokus på ker-

neydelser. Strukturen skal også ses som en styrkelse af både de 
decentrale og de centrale funktioner. 

 
• Den nye struktur bliver en udfordring især pga. personalemæssige 

ressourcer og stram økonomi. Dette præger pt. arbejdsglæden 
blandt medarbejderne. 

 
 

5. Budget 2012, bl.a. konsekvenser for naturvejledning og publikum 
ved Skovrider Inge Gillesberg 

 
• Der skal fremover drosles ned på direkte formidling (naturvejledning) 

og publikumsfaciliteter. Naturvejledningen skal ikke skæres helt 
væk, men der skal skæres ned på antallet af offentlige naturvejleder-
ture i Naturstyrelsens regi. 

 
• Der strammes ikke på Naturskolesamarbejdet i samarbejde med 

kommunerne. 
 

• Der er gennemført stramninger på både sort og grøn ramme i bud-
gettet for 2012, hvilket vil kunne ses bl.a. på publikumsindsatsen og 
på et meget aktivt skovningsprogram. 

  
• Der blev spurgt til muligheder for at rejse penge f.eks. ved salg af 

huse. IGI svarede, at der er begrænsninger i forhold til skovloven og 
endvidere går provenuet ved salg af huse ikke ind på enhedens 
driftsbevilling. 

 
• Diskussion af arbejdet med Natura 2000 planer og områder. 

 
• Diskussion om hvor naturopgaverne lander i forhold til kommuner og 

stat i fremtiden. 
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6. Evt. 
 

• Nyt om nedlæggelsen af Christiansdal Elværk?  
o Naturstyrelsen har afholdt møde med Produktionsskolen, der 

vil vende tilbage. 
o Carsten Ørnsholt oplyser at der fra politisk niveau i Haders-

lev er et stort ønske om at bibeholde Christiansdal Elværk, 
bl.a. i forhold til bevaring af kulturminde. 

o Det ville være ønskeligt at finde samarbejdspartnere der kan 
overtage driftsopgaven. 

o Opretholdelse af driften kræver, at kommunen er villig til at 
indgå økonomisk. 

 
• Muligheder for flere indtægter? 

o Der blev spurgt, om der ses på muligheder for øgede indtæg-
ter f.eks. ved øget jagtudlejning. IGI svarede at der ses på en 
bred vifte at muligheder - indtægt via jagtudleje, parkerings-
anlæg, toiletfaciliteter, ridetegn m.m. 

 
• Brugerrådsmøderne 

o Ros til Brugerådsmøderne – godt at komme rundt til forskel-
lige områder for at se, opleve og diskutere aktuelle problem-
stillinger. 

o Ønske om orientering om fremtidige kerneydelser i Natursty-
relsen på næste brugerrådsmøde – hvilke kerneydelser be-
holdes og hvilke skæres væk. 

 
 
 
 
  


