
Referat fra Brugerrådsmøde den 11. juni 2004

Tilstede: Jens Svenstrup (JS), Ole Jensen (OJ), Lene Birgit Gade (LG), Søren Risborg (SR) Skørping kommune,
Elin Møller (EM) Kommuneforeningen, Klaus Stenild Andersen (KSA), Hans Pedersen (HP)
Friluftsrådet, Jens Peter Ellefsen (JPE) Arden kommune, Arne Sørensen (AS) Nordjyllands Amt,
Thorkild Kjeldsen (TK) Danmarks Naturfredningsforening, Uffe Laursen (UL) skovrider, Søren Kjær
(SK) forstfuldmægtig/referent.

Afbud: Arne Buus (AB) Landboforeningerne Region Syd, Egon Sloth (ES) Danmarks Idrætsforbund, Marianne
Bender (MB) Himmerlands Energi- og Miljøkontor, Bodil Christensen (BC) Skørping Turistkontor,

1. Rundvisning og præsentation af naturcentret v. naturvejleder Ole Henriksen
Ole fortalte om stedets historie og fremviste den funktionsdygtige mølle. Der er indkøbt en splinterny
kværn som på en effektiv og hygiejnisk vis kan malle korn til mel. Det var desværre ikke muligt at bruge en
ældre og en for stedet mere autentisk type. På sigt kunne der værre formidlingsmæssige perspektiver i at
inddrage stuehuset som et tidstypisk beboelse fra begyndelse af 1900-tallet. Nibe museum, som har
møblerne, har dog ikke de fornødne ressourcer til dette arbejde. SR henviste til (Højen i Vendsyssel) hvor
man havde erfaringer med et lignende initiativ.
Brugerråd fandt at stedet var blevet fantastisk flot og kvitterede for den store indsats. Der var enighed om at
det næste mål for stedet var, at Ole kunne blive fuldtids naturvejleder.

2. Naturgenopretning i området
Brugerrådet fik fremvist skovdistriktets planer for arealerne uden for naturcenteret:
Omlægning af bæk, handicapsti, fiskerampe:
Bækken der løber syd om mølledammen og nord på op mod Halkær Mølle løber parallelt med vejen og
forefindes i dag i en fin stand med strømrende og slynget forløb. Lige syd for stuehuset løber bækken under
vejen, hvorefter den forvandles til en ren vejgrøft uden stømrende og i et ustabilt leje, der kræver årlige
oprensninger. Omlægningen består af at føre bækken ud over engen d.v.s. sløjfe vejgrøften på dette stykke
således at alt vand fra de 2 udløb samles og ledes ud over engen i retning af Halkær Å. Parallelt med den
nye bæk skal der etableres en smal sti bestående at et tyndt lag stenmel for at sikre adgang til åen for
handicappede i kørestol. Helt nede ved åen føres stien på en kortere strækning parallelt med åen for at give
adgang til fiskeri fra kørestol.
Rydning af tagrør.
Der forefindes en gamle mølledam der i dag er komplet tilgroet med tagrør. Mølledammen forsynes med
vand fra en lang række trykvandsvæld fra skråningerne. Dammen genskabes som vældområde lig de andre
arealer for foden af skrænterne, der er holdt tagrørsfri ved græsning og hvor der i dag er en spændende og
varieret florasammensætning. Tagrørerne vil bliver forsøgt trængt tilbage ved i en årrække at kombinere
slåning, afbrænding med afgræsning. Afgræsningen skal så på sigt holde arealet vedlige.
Kreaturovergang, Ålekiste
Den nuværende kreaturpassage imellem de 2 græsarealer henholdsvis nord og syd for bækken har fungeret
som et vadested for den gamle vej til Bislev. Kreaturernes færdsel bevirke dog en del uønsket
materialevandring i bækken. På den baggrund ønskes etableret en lav kreaturpassage i form af en
egetræsbro, der kun lige går fri af vandet og i tilknytning frahegnes den nuværende overgang således at
yderligere materialevandring undgås. Desuden fjernes de delvis sammenfaldne stumper af den betonstøbte
ålekiste, der findes i den gamle mølledæmning, men uden at dæmningen røres i nævneværdig omfang. Det
er aftalt at Nordjyllands amt kommer med et forslag til ny ålekiste ved møllehuset.

3. Nyt fra medlemmerne
SR: Har hørt fra flere at distriktets naturgenopretning af moser og søer vækker begejstring i
lokalsamfundet.
TK: DN har besluttet at sætte fokus på Ådalene. Der har været en god dialog med landmændene, hvoraf
nogle tilkende giver at driften af de lave engarealer nok er ved at være slut p.g.a. mange års sætning af
terrænet. Der udkommet et værk som grundlag for debat med forslag til 100 større naturområder i
Danmark.
JPE: Han, og flere andre medlemmer, er blevet kontaktet af studerende fra AUC som gerne vil høre mere
om brugerrådets virker på skovdistriktet i forbindelse med en projektopgave. AUC vil tilsende rapporten
når den/de foreligger.

4. Status for Nibe-Haubro Stien
Stien vil blive sat i stand de steder hvor asfalten er dårligst. På sigt kan en sådan vedligeholdelse ikke
opretholdes af økonomiske årsager og skovdistriktet ser ikke anden mulighed end at over tid at konvertere



stien til en grussti, hvilket også vil kunne opfylde funktionen som en natursti for overvejende cyklister.
Såfremt der er lokale ønsker til en asfaltsti i nærmiljøet omkring byerne må udgifterne til opretholde af en
sådan betales af kommunerne.
EM fandt, at hele strækningen fortsat skulle være asfalt. EM forslog, at skovdistriktet færdiggør den
planlagte istandsættelse og derefter overdrog ejerskabet af stien til kommunerne.
UL meddelte at man ville forfølge brugerrådets indstilling og tilbyde stien til kommunerne.

5. Skovdistriktets fremtidige struktur
UL redegjorde for forløbet. Skovdistriktet har, som alle øvrige statsskovdistrikter, lavet et notat med forslag
til strukturændringer med en større grad af funktionsopdeling og ophævelse af arealskovparter. Som
eksempel på en funktionsopdeling er at én person bliver ansvarlig for hhv. driften af skovpersonale, hugst
og plantning. En anden ændring bliver en større brug af selvstyrende grupper f.eks. vedligeholdelse af
bygninger og salg af sankebrænde.
JPE: Vil der blive nye ansættelseskategorier?
UL: Næppe på kort sigt. Styrelsen er ved at gennemgå en reduktion i antallet af medarbejdere og det er
derfor ikke aktuelt at opslå nye stillinger. Men på sigt i forbindelse med naturlig afgang kan det komme på
tale at ansætte andre folk med en anden baggrund end hvad der har været relevant tidligere. Ny skovrider
pr. medio juli bliver Bendt Egede Andersen som kommer fra en stilling i den centrale styrelses
driftplankontor.
Strukturreformen kan givetvis også få betydning for distriktet, men det er endnu for tidligt at spå om i
hvilken retning det vil gå.
Det eneste der ligge fast er, at distriktet bliver landsdelscenter pr. 1. juli 2004 og i den forbindelse får
overdraget alle tilskudssager fra hele Nordjylland, Kronjylland og Thy. Dette får dog ikke umiddelbart
nogen indflydelse på brugerrådets arbejde.

6. Distriktets arbejdsprogram for 2004
SK gennemgik de dele af det fremsendte arbejdsprogram som vedrørte naturbeskyttelse og friluftsliv.
Indvielse af det nye fugletårn v. Skadsholm bliver fastsat til torsdag den 24. juli kl. 14.00 og
brugerrådet er hermed inviteret.
SR foreslog at borgerindragelse blev nævnt som et selvstændigt mål i arbejdsprogrammet.
OJ gjorde opmærksom på at stien fra P-pladsen til frueskoen trængte til planering.

7. Friluftsprojekter på skovdistriktet
Distriktet planlægger følgende projekter, såfremt finansieringen kommer på plads:

• Handicapvenlig adgang til Ravnkilde i samarbejde med kommuner og handicap org.
• Ny stiadgang fra Skørping by til skoven i samarbejde med grundejerforening
• Handicapsti og fiskeplads ved Halkær Å i samarbejde med kommune og handicap org.
• Fiskeplatform for handicappede ved St. Økssø i samarbejde med kommuner og handicap org.
• Økobase og skovlegeplads ved Rebild i samarbejde med kommune og borgerforening

1. Eventuelt
Næste møde blev aftalt til den 1. oktober 2004 kl. 13.00 med besigtigelse af økobaser og evt. St. Økssø.


