
Brugerrådsmøde 
Naturstyrelsen, Aalborg, Arealforvalt-
ningen 

12-05-2011 
Referat fra Brugerrådsmøde den 14. april 2011 

 
Tilstede: Lene Birgit Gade (LG), Randi Stub Petersen (RS) Friluftsrådet, Kaj Edlund (KE) Danmarks Naturfred-

ningsforening, Niels Eigil Nielsen (NIN), Jens Vinge (JV) Aalborg Kommune, Søren Risborg (SR) Re-
bild Kommune, Egon Sloth (ES) Danmarks Idrætsforbund, Bodil Christensen (BC) Best of Denmark, 
Bendt Egede Andersen (BEA) skovrider, Søren Kjær (SK) forstfuldmægtig/referent 
 

Afbud: 
 

Jørgen Ussing (JU) Mariagerfjord Kommune, Klavs Bojsen (KB) Vesthimmerlands Kommune, Jørgen 
Johnsen (JJ), Klaus Stenild Andersen (KSA), 

 
1. Velkomst 
Randi Stub deltager som suppleant for Vibeke Rasmussen, Friluftsrådet 
--- 
 
2. Orientering fra rådets medlemmer 
Bodil: Der er varslet ændringer i Best of Denmark, hvilket på sigt kan betyde noget for hendes del-
tagelse i brugerrådet. Turistkontoret har indkøbt GPS’er med hjælp fra Søren Risborg som kan ud-
lånes. Turistkontoret benytter også selv GPS’erne så mange ruter (cykel, gåture mm) registreres, di-
gitaliseres og lægges på hjemmesiden. Mange arrangementer på vej; Rebildfesten, Ballet i Bakker-
ne, Opera i Bakkerne, stort rollespil i Bakkerne (Barda) med forventet op til 7000 deltagere. Efter 
Frode er stoppet er der mangel på hestevognsture.   
 
Søren Risborg: Naturprojekt Bråstrup: Der laves en naturbase med informationshytte og overnat-
ningshytte. Først og fremmeste til skolerne, men andre kan også bruge det. Projektet er finansieret 
med kompensationspenge fra en nærtliggende vindmøllefarm. 
 
Kaj Edlund: Naturfredningsforeningen har haft meget travlt med at give høringssvar til vand- og na-
turplanerne. Foreningen har gennemført sin årlige affaldskampagne hvor det kunne konstateres at 
mængden er steget igen i år. Heldigvis er antallet af frivillige også steget. Kampagne gentages næ-
ste år den 22. april 2012.  
 
Jens Vinge: Har også arbejdet med vand- og naturplaner. Kommunen har etableret en række moun-
tainbike-stier i kommunen. Forvaltningen har brugt meget tid på et naturprojekt i Lille Vildmose. 
 
Randi Stub Petersen: Friluftsrådet har også givet bemærkninger til vand- og naturplanerne. På 
landsplan arbejdes der med ”Kløverstier” hvor Rebild Kommune deltager med et pilotprojekt. Ran-
di syntes, at der et behov for koordinerer de forskellig sti-initiativer.  
 
Niels Eigil Olsen: Syntes at Vildsted Sø ser grumset ud og vil gerne have taget nogle vandprøver.  
 
Lene Birgit Gade: Her meldt sig som frivillig haretæller. Det kan anbefales - det giver nogle sjove 
oplevelser. 
 
3.  Information om den nye struktur 
Som en del af fusionen mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen til den nye 
Naturstyrelsen er nogle enheder blevet lagt sammen, herunder SNS Himmerland med Miljøcenter 
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Aalborg. Den ny enhed hedder Naturstyrelsen Aalborg. Adressen i Skørping findes stadig under 
navnet Naturstyrelsen Aalborg, Arealforvaltningen. Vi er i en proces med at finde samarbejdsflader. 
Det har endnu ikke medført reduktion i antallet af medarbejdere.  
 
Bodil fra turistkontoret oplyste, at den nye hjemmeside for Naturstyrelsen er meget svær at finde 
rundt i forhold til den tidligere fra Skov- og Naturstyrelsen. 
 
4. Status for projekter ”Bedre friluftsliv” 
Som en del af regeringens økonomiske genopretningsplan blev det i 2010 besluttet midlertidig at 
stoppe natur- og friluftsprojekter som var finansieret af de såkaldte ”opsparede midler”. Bevillin-
gerne er genaktiveret i 2011. En oversigt over Bedre Friluftsliv blev udleveret og deres fremdrift 
beskrevet. Den handicapvenlige sti ved hospitalshaven er bevilliget, men der mangler en tilbage-
melding fra Rebild Kommune vedr. hjælp til anlægsarbejdet.   
     
5. Ny fri-teltningsskov udpeget 
Den eksisterende liste med Skindbjerglund, Aars og Nørager suppleres nu med Jenle Plantage. 
 
6. Debat om biodiversitet og statsskovdrift 
Som udløber af en konference i Århus har Bendt deltaget i en debat vedr. ophør af skovdrift af hen-
syn til biodiversiteten. Debatten går på om det er gavnligt at stoppe al skovdrift i statsskovene af 
hensyn til biodiversiteten eller om det kan nuanceres. Rådet debatterede ivrigt og var overvejende 
enig med synspunkter i artiklen. I øvrigt oplevede flere i rådet at biodiversiteten var stigende i den 
statslige del af Rold Skov. 
 
7. Haretællings-projekt 
Haren er siden sidste år fredet i Himmerland i 3 år. Der er et stort behov for at få flere frivillige tæl-
lere så rådet bedes sprede budskabet i baglandet. På hjemmesiden www.hare.dmu.dk kan man mel-
de sig som frivillig haretæller. Formålet med tællingen er at teste om fredningen har en effekt eller 
ej - så der tælles i et større område end Himmerland.  
 
8. Brugerundersøgelse af Skov- og Naturstyrelsen 
Sammendrag af resultaterne fra 2010 blev præsenteret. Det blev bemærket, at andelen af kendskabet 
til vandretursfoldere er steget, hvilket går i mod den generelle trend som går mere i retning af at in-
formation opsøges på internettet. Et andet aspekt er, at det der især efterspørges er grundliggende 
elementer som kortfoldere og stier. Overordnet er der grund til at være tilfreds med resultatet af un-
dersøgelsen.      
 
9. Næste møde 
Dato: torsdag den 22. september 2011 kl. 15.00. Et besøg på Livø med drøftelse af bæredygtig 
anvendelse af øen kunne være et tema.  
 
10. Eventuelt 

• Randi spurgte til et rygte vedrørende salg af statsskove. Det var der ikke kendskab til på di-
striktet. 

• Grøn Livø: Distriktet har søgt og fået bevilliget penge til at lave en projektplan for en mere 
bæredygtig anvendelse af Livø herunder energiforsyning, landbrug, turister mm. Når pro-
jektplanen foreligger skal der søges om bevillinger til de egentlig anlæg.  

 
8. Ekskursion til Julstrup Sø  
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