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Referat af brugerrådsmøde d. 24. november 2009 kl. 14.00  
på Frøslev Lejrens Efterskole,  
 
revideret 17. juni 2010 på baggrund af kommentarer til referat indkommet 
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Deltagere: 

 August Kragh i stedet for Mads Skau, Haderslev Kommune  
Aase Østergaard, Aabenraa Kommune (afbud) 
Svend Hansen Tarp, Aabenraa Kommune (afbud) 
Ebbe Enø, Sønderborg Kommune (afbud) 
Gert Hulvej, Sønderborg Kommune (afbud) 

 Kristian Toustrup, Danmarks Idrætsforbund  
 Vivi Lorenzen, Forsvaret 
 Mogens E. Thomsen, Friluftsrådet 
 Erik Clausen, DN 

Mogens Dall, Landbo Syd (afbud) 
 Inge Gillesberg, Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland 
 Hans-Jørgen Ellemand, do. 
 Malene Qvistgaard, do (ref) 

 
Dagsorden: 
 

1. Ekskursion i Frøslev plantage, Naturnærskovdrift – Foryngelse af 
enhedens nåletræsplantager. (HAE) 

2. Opfølgning på referat fra sidste brugerrådsmøde  
3. Nye standarder for drift af publikums arealer (HAE) 
4. Orientering om den økonomiske situation (IGI) 
5. Eventuelt 

 
 
 
Pkt. 1: Ekskursion i Frøslev Plantage 
 
Pkt. 2: Opfølgning på referat fra sidste møde den 5. maj 2009 
 
Ad pkt 1. Indberetning om fund af invasive arter på hjemmesiden for invasi-
ve arter. 
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Skov- og Naturstyrelsen indberetter ikke til hjemmesiden om invasive arter. 
Styrelsen registrerer forekomsterne i et internt register. Henvendelser ved-
rørende eventuelle forekomster af invasive arter følges op og registreres i 
eget register, hvis på SNS arealer. Bekæmpelsesindsatsen prioriteres af-
hængig af sted og den invasive arts udbredelse.  
 
Inge Gillesberg nævnte at enheden har ret gode erfaringer med at etablere 
”frivillige korps” til at hjælpe med bekæmpelse af invasive arter. Vi har i øje-
blikket er godt samarbejde med en nabo, som foretager bekæmpelse af 
Japansk pileurt ved Tørning Mølle. 
 
Pkt. 3: Standarder for drift af publikums arealer 
Skovfoged Hans Jørgen Ellemann redegjorde for principperne i de standar-
der for drift af publikumsarealer enheden har udarbejdet hen over somme-
ren 2009. Standarderne angiver intensitet og behandling.  
 
Forud for udarbejdelsen af standarderne er der foretaget en egentlig kort-
lægning af de publikumsfaciliteter enheden driver. Registreringen er lavet i 
Map info. Her fremgik det at der p.t. er 3000 faciliteter. 
 
Der er udarbejdet standarder for: 
• Vedligeholdelse (græsslåning) af pladser 
• Græsslåning af stier og rabatter 
• Slåning af græs omkring faste borde og bænke. 
 
Indsatsen prioriteres efter besøgstætheden. Henvendelser vedrørende drif-
ten af de pågældende faciliteter diskuteres, hvorefter den aktuelle standard 
eventuelt justeres. 
 
Vivi Lorenzen gjorde opmærksom på, at militæret er i gang med en lignende 
kortlægning.  
 
Brugerrådet opfordres til at henvende sig, hvis man oplever uhensigtsmæs-
sigheder vedrørende driften af publikumsfaciliteter. 
 
DN efterlyste flere publikumsfaciliteter på Arnkil og spurgte til den presse-
omtale der har været af affaldsproblemer samme sted. HAE gjorde op-
mærksom på at håndtering af ulovligt/uønsket affald er et tilbagevendende 
problem, som koster del ressourcer. SNS SDJ har desuden valgt at fjerne 
skraldespande, hvor der er adgang med køretøjer da det øger affalds-
mængden betydeligt, men valgt at prioritere affaldshåndtering ved de etab-
lerede grillpladser.  
 
Inge Gillesberg supplerede at det er svært at følge op på affaldsproblemet, 
men vi forsøger at være hurtigt ude og rydde op. Enheden har et forholds-
vist stort antal publikumsfaciliteter og er nået dertil, at før end der kommer 
nyt, må noget gammelt væk. DN tilbød at levere arbejdskraften til etablering 
af bænke på Arnkil, hvis SNS SDJ levere materialerne. Det kunne eventuelt 
være det lokale landsbylaug. IGI sagde at enheden har gode erfaringer fra 
sådanne samarbejder bl.a. fra Hellevad, Nybøl Skoven og ved etablering af 
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Agernladen i Nørreskoven. Får vi en henvendelse er det også et udtryk for 
at der er et behov, hvorefter vil vurderer projektet som helhed, da det jo of-
test er renovation og drift som er den største udgift. 
 
Brugerrådet opfordres til at henvende sig, hvis man lokalt oplever et stort 
behov for yderligere friluftsfaciliteter. Da er enheden villig til at indgå i et 
samarbejde. 
 
Mogens E. Thomsen gjorde opmærksom på, at der er problemer omkring 
ulovlig bilkørsel til og fra shelterpladsen ved Søgård. IGI sagde at enheden 
er opmærksom på problematikken. HAE gjorde opmærksom på, at det of-
test er problematisk at følge op på henvendelser vedrørende ulovlig motor-
kørsel i skovene da kravene til dokumentation er blevet skærpet idet der 
kræves billeddokumentation. Vores personale er således blevet instrueret i 
at tage billeder med deres mobiltelefon når de opdager ulovlig kørsel.  
 
Pkt. 4: Den økonomiske situation. 
 
IGI gennemgik udleveret materiale. Enheden forventer på nuværende tids-
punkt at afslutte 2009 med et resultat på +/- 500.000kr. Det store udsving 
skyldes at der dels er et usikkerhedsmoment omkring afsætning af ekstra 
skovninger, salg af årets kornhøst – her var udbyttet højt, men priser er p.t. 
halveret i forhold til 2008. Det er desuden endnu usikkert om der vil ske for-
udbetaling af EU støtten.  
 
Der blev spurgt til om beholdning/aktiver indgik i regnskabet. Svaret hertil er 
nej da enheden kun laver et resultat regnskab.  
 
Der er generelt sparet på ressourcerne i 2009. Hvilket blandt andet har be-
rørt vejvedligeholdelsen. 
 
DN spurgte til, hvorfor driften af landbrugsarealerne ved Dybbøl ikke er bort-
forpagtet. IGI svarede, at der i øjeblikket arbejdes på at udarbejde en række 
scenarier vedrørende mulig forpagtning af arealer. Det er en smule proble-
matisk da der er en række begrænsninger på driften af arealerne, idet der 
er krav om at nogle arealer skal græsses mens andre kan dyrkes. Arbejdet 
med de forskellige scenarier er desuden igangsat da medarbejder situatio-
nen omkring Dybbøl forventes at ændre sig. Der er blandt blevet foretaget 
samme udredning vedrørende enhedens dyrehold i Frøslev Mose. 
 
Pkt. 5: Eventuelt 
 
Forsvare spurgte om SNS SDJ oplever problemer med narkomaner, da de 
havde erfaret fra Københavns Hovedbanegård, at klassisk musik er et godt 
middel til at holde narkomanerne væk fra specifikke steder. IGI meddelte at 
den gruppe ikke giver anledning til problemer. 
 
IGI spurgte til indholdet af dagsordenen og hvorvidt brugerrådet ønskede et 
andet fokus end det nuværende. Forsvaret svarede at møderne generelt er 
meget forskellige med et forskelligt indhold, og opfordrede til at der på hvert 
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møde var et punkt i naturen. DIF repræsentanten mente, at der er mange 
relevante mener at tage op og at brugerrådet er repræsentanter for en ræk-
ke forskellige brugergrupper, hvis interesser de gerne ser repræsenteret i 
mødernes indhold.  
 
IGI gjorde opmærksom på at chefgruppen i SNS har været på inspirations 
tur i Europa og set på forskellige eksempler hvor forvaltningen varetager en 
blanding af produktions og publikums hensyn. Her var der nogle ideer som 
vi kunne tænke os at prøve af på brugerrådet senere. 
 
DIF vil gerne vide hvorfor Roden Skov er ændret fra beskyttet (B- skov) til 
A-skov. De har tidligere fået lov til at lave orienteringsløb i Roden skov og vil 
gerne vide om der bliver lavet målinger på om aktiviteter i skoven påvirker 
floraen. IGI svarede at SNS ikke laver registreringer af ændringer i floraen. 
Det drøftes i øjeblikket om man skal tage et zoneringssystem i brug, såle-
des at brugeren bedre kan vide hvad de kan forvente af aktiviteter på det 
pågældende sted. 
 
Til næste møde vil vi se nærmere på i hvor stort omfang SNS SDJs arealer 
anvendes. Der laves en oversigt over de bookede arrangementer fra web-
bookingen. 
 
Friluftsrådet spurgte til hvorvidt der er en mountainbikebane i Søndersko-
ven. IGI svarede at det er den ikke, da skoven er B-skov. IGI informerede 
om at vi jævnligt får henvendelser vedrørende etablering af mountainbaner 
– men vurderingen er fortsat at mountainbike udgør et lille segment af de 
samlede brugere i skovene.  
 
DN spurgte til udnyttelsen af den gamle skydebane i Sønderskoven.  
 
DN gjorde opmærksom på at der ved parkeringspladsen ved Kathrinelund 
holder en udrangeret bil. HAE følger op. 
 
DIF spurgte til en skovlovssag ved Arnkil. IGI redegjorde for sagen. DN har 
ligeledes været involveret i sagen. 
  
IGI opfordrede afslutningsvis Brugerrådets medlemmer til løbende at hen-
vende sig, hvis de har forskellige spørgsmål der skal afklares. 
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