
Referat fra Brugerrådsmøde den 3. oktober 2003

Tilstede: Jens Svenstrup (JS), Niels Eigil Nielsen (NEN), Søren Risborg (SR) Skørping kommune,
Egon Sloth (ES) Danmarks Idrætsforbund, Elin Møller (EM) Kommuneforeningen, Klaus
Stenild Andersen (KSA), Hans Pedersen (HP) Friluftsrådet, Marianne Bender (MB)
Himmerlands Energi- og Miljøkontor, Bodil Christensen (BC) Skørping Turistkontor, Jens
Peter Ellefsen (JPE) Arden kommune, Thorkild Kjeldsen (TK) Danmarks
Naturfredningsforening, Uffe Laursen (UL) skovrider, Søren Kjær (SK)
forstfuldmægtig/referent.

Afbud: Arne Buus (AB) Landboforeningerne Region Syd, Arne Sørensen (AS) Nordjyllands Amt,
Karsten Hansen (KH)

UL bød velkommen til de ca. 20 fremmødte hvoraf 11 var medlemmer fra rådet. Mødets program blev gennemgået.

1. Fremvisning af Den Jyske Skovhave efter renovering
Stedets historie rækker tilbage til årene 1886-1902, hvor den initiativrige og forstbotanisk interesserede
skovrider Hintz ledede Buderupholm. I haven er der plantet mange forskellige fremmede træarter fra
mange kontinenter og mange over 100 årige kæmper, der stadig står spredt i haven. Rådet fik blandt andet
fremvist havens største træ, en grandis fra 1896 som er 43,5 m høj og indeholder over 32 kubikmeter træ.
Træet er formentlig det største danske træ målt i volumen.
Siden 1940érne har tilplantningen været mere systematisk i små skovparceller og i 1970 åbnede skovhaven
som en seværdighed. Mange planter har ikke kunnet klare det til tider barske danske klima og op gennem
årene, har det været nødvendigt at forsøge med nye arter.
Indgangsportalen er japansk inspireret og er en hyldest til japanernes havekunst, hvor træerne har en særlig
stor plads. Rådet fik desuden fremvist den del af stinettet som er udlagt med en kørestolsvenlig belægning.

2. Fremlæggelse af planer for økobaser
SK gennemgik forslag til etablering et netværk af økobaser, hvor det er målet at kunne servicere de lokale
kommuner med minimum en økobase hver og således placeringen bliver i gåafstand fra offentlige
transportmidler. Formålet er at økobasen skal være udgangspunkt for børn og unge til indlæring og
fortrolighed til naturen. Tanken er at de kommende brugere få ansvaret for evt. løst udstyr tilknyttet stedet,
mens skovdistriktet er ansvarlig for det nagelfaste. Finansieringen er ikke på plads endnu, men friluftsrådet
er ansøgt om medfinansiering via midler fra Tips- og Lotto.
Rådets medlemmer fandt, at initiativet var godt og at der helt sikkert var et behov i kommunerne for et
udgangspunkt til at bruge naturen. Flere medlemmer mente at baserne skulle placeres således de ikke var
synlig fra de mest brugte pladser, men dog således at der var nærhed til offentlig transport. Mulighed for
overnatning på baserne er ikke en nødvendighed. Midlertidige opstillinger med f.eks. en presenning som
halvtag vil være fyldestgørende og måske endda bedre end en permanent løsning i form af shelters som
nemt bliver noget uhumske. Målgruppen skulle ikke nødvendigvis begrænses til bestemte aldersgrupper,
idet intensiteten af anvendelsen i høj grad vil være bestemt af interessen fra lærere og pædagogers side. Et
startkursus med undervisning af lærere og pædagoger ville være en god ide, men man kunne dog forudse
problemer med at håndtere så mange mennesker.

3. Præsentation af distriktets arbejdsområder
UL gennemgik den geografiske placering af skovdistriktets areal. Arbejdsområderne fordelt til
hovedarbejdsområderne blev gennemgået: Drift af skove og naturarealer, pilotprojekt om nationalparker,
naturforvaltningsprojekter og administration af skovloven og vildtforvaltningsloven. Den nuværende
organisatoriske opbygning blev præsenteret. Dertil blev suppleret at der p.t. pågår strukturændringer som
blandt andet indebære at der skal være færre funktionæransatte på statsskovdistrikterne generelt, givetvis
også på Buderupholm. Distriktet skal desuden være Landsdelscenter hvilket indebære at der skal overtages
opgaver som kan løses på tværs af flere skovdistrikter hvilket f.eks. kan være tilskudsadministration og
bygningsvedligeholdelse. Distriktets nuværende organisatoriske opbygning må forventes at blive ændret i
den nærmeste fremtid.
TK forespurgte, hvorvidt det indebar at landsdelscenterne skulle overtage amternes arbejde? UL svarede, at
der ikke var konkrete planer om dette, men at den fremtidige organisation ville være klar til mere
tværgående opgaver på natur- og miljøområdet.
JPE spurgte til hvad det var der IKKE skulle laves fremover med den mindre bemanding. Dertil svarede
UL at det først og fremmest ville blive driftsopgaverne der ville blive ekstensiveret.
Der blev spurgt til om dette ikke betød at man reducerede på den del som gav indtægterne og dermed
forværrede indtjeningsproblemet? UL mente, at priserne på træeffekter er så dårlige, at det udfra en
investeringsbetragtning ikke er rentabelt at putte mange ressourcer i driften af skovene som det har været



hidtil, men at man forsat skal høste gevinsterne så rationelt som muligt. Der bliver forsat anlagt nye skove,
men disse har næsten kun rekreativt og naturbeskyttende formål.
Èn tilhører spurgte til hvorvidt det stadig var skovloven fra 1805 der var gældende. UL sagde at mange af
principperne forsat er gældende, men at den nuværende skovlov er fra 1996. Skovloven er under revision
p.t.
Der blev spurgt til hvorvidt strukturændringerne vil have konsekvens for brugerrådet. UL mente næppe det
ville blive tilfældet idet rådets opbygning og virke var "i tidens ånd".
UL orienterede om at der i forbindelse med nogle tilskudsordninger til vildtvenlige foranstaltninger med
mulighed for tilskud var nedsat et såkaldt jægerfora pr. skovdistriktet også på Buderupholm. Foraet skal
udover vurdering af naturforvaltningsprojekter med særligt vildt- eller jagtligt indhold også formulere
politiker for jagten i statsskovene herunder invitationspraksis, jagt for nye jægere m.m. Det er altså nogle
specifikke problemstillinger foraet skal tage stilling til og vil derfor ikke være en afkobling af brugerrådet.
BC: Er der udsigt til en større grad af brugerbetaling? Dertil svarede UL, at dette næppe ville ske, men at
frivilligt arbejde i skoven ville få et større omfang f.eks. hjælp til rydning af uønsket opvækst af ørnebregne
i Rebild Bakker og tilgroning af moser. Der vil også fremover være offentlige arrangementer, men at
distriktet sikkert vil spørge om hjælp til guidening m.v.
JPE spurgte til hvornår den nye struktur vil være på plads og om der var plads til en opjustering af faglig
kompetence i forløbet. UL svarede, at strukturen vil være på plads inden nytår og f.eks. emnet omkring
naturnær skovdrift var et område som mange fandt betydelige faglige udfordringer i. Men det var
selvfølgelig en vis frustration i organisationen i den nuværende ret uafklarede situation.

4. Brugerrådets virkefelt
SK gennemgik retningslinierne for brugerrådet herunder målsætninger og medlemsforhold, se vedlagte
oversigt. Derefter præsenterede hver enkelte deltager på mødet sig både nuværende medlemmer og øvrige
fremmødte.

5. Valg af 4 uorganiserede medlemmer
2 af de øvrige fremmødte ville gerne stille op til brugerrådet og 3 af de nuværende medlemmer stillede også
op. Der var således 5 opstillede til 4 pladser og et valg (ved lodtrækning) var påkrævet. Resultatet blev at
de 4 fire uorganiserede medlemmer blev: Ole Jensen, Lene Birgit Gade, Klaus Stenild og Jens Svenstrup.
SK sender en informationspakke til de nye medlemmer om skovdistriktet og brugerrådet.

6. Eventuelt
Mødetidspunkt generelt: De fremmødte fandt at fredag eftermiddag var et godt tidspunkt for brugerrådsmøde.
Sted for næste møde: Den nyligt indviede Halkær Mølle Naturcenter blev foreslået uden protester.



Retningslinier for brugerrådet på Buderupholm Statsskovdistrikt

Øget inddragelse af befolkningen i driften af statsskovene. Målsætning:

1. Rådet skal have indflydelse på statsskovdistriktets arealdrift

2. Rådet skal øge lokale brugers engagement i skovens benyttelse

3. Kommunikationen skal være en dialog mellem medlemmer og statsskovdistriktet

4. Råd fra medlemmer skal efter behandling i brugerrådet tilstræbes udført i praksis

5. Medlemmerne fungerer som ambassadører i lokalsamfundet der viderebringer information om
statsskovdistriktets virke

Antal brugerråd

Ét pr. distrikt

Medlemmer (i alt 14 personer eksl. distriktets personale):

Fast repræsentation:

• Skovrideren er formand og distriktet fungerer som sekretariat for brugerrådet.

• Friluftsrådet

• Danmarks Naturfredningsforening

• Danmarks Idræts-Forbund

• Amter

• Kommuner

Yderligere organisationer, foreninger og myndigheder:

 Himmerlands Energi og Miljøkontor

 Landboforening Region Syd

 Skørping Turistbureau

Yderligere pladser:

• Indvalgte borgere

Udskiftning af medlemmer:

4 års varighed

Udgifter:

Afholdes af skovdistriktet – ingen godtgørelse

Brugerrådsmøder:

Mindst 2 årlige

Kompetenceforhold

Brugerrådet er rådgivende

Anden inddragelse



Offentlig møder, følgegrupper, temadage


