
Buderupholm Statsskovdistrikt
Referat fra Brugerrådsmøde den 24. maj 2002.

Tilstede: Arne Sørensen (AS) Nordjyllands Amt, Jens Svenstrup (JS), Klaus Steenild Andersen (KSA), Niels Eigil
Nielsen (NEN), Jens Peter Ellefsen (JPE) Arden kommune, Søren Risborg (SR) Skørping kommune,
Uffe Laursen (UL) skovrider, Jens Erik Nielsen (JEN) skovfoged, Søren Kjær (SK) referent.

Afbud: Thorkild Kjeldsen (TK) Danmarks Naturfredningsforening, Hans Pedersen (HP) Friluftsrådet, Anders N.
Andersen (JC) Himmerlands Energi- og Miljøkontor, Bodil Christensen (BC) Skørping Turistkontor,
Elin Møller (EM) Kommuneforeningen, Arne Buus (AB) Landboforeningerne Region Syd, Egon Sloth
(ES) Danmarks Idrætsforbund, Karsten Hansen (KH),

1. Nye medlemmer
Elin Møller er nyvalgt medlem som repræsentant for kommuneforeningen. Søren Kjær er ny sekretær for udvalget.
Jens Peter Ellefsen, Arne Sørensen, Søren Risborg er genvalgt som repræsentanter for henholdsvis Arden
Kommune, Nordjyllands Amt og Skørping Kommune.
2. Videnblad fra FSL i forlængelse af evaluering af brugerrådene
Som opfølgning på evalueringen gennemført i 1998 har FSL udarbejdet et videnblad som er udsendt til alle inden
mødet. Videnbladets anbefalinger til områder hvor brugerrådene kan styrkes generelt blev gennemgået m.h.p. om
der eventuelt var behov for lokal styrkelse.
Fælles mål for rådets virke
Det blev aftalt at dette punkt skal drøftes over et par møder således medlemmerne i udvalget får tid til at overveje
målene og komme med forslag. Ved nærværende møde blev følgende mål forslået:

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 kan fungere som ambassadører i lokalsamfundet der viderebringer information om

statsskovdistriktets virke
Information til medlemmer
Distriktet indhenter medlemmernes e-post adresser således disse kan anvendes til informationsspredning. Der
udkommer nu et elektronisk nyhedsblad kaldet "SkovogNatur" hvor distriktet søger for at medlemmer oprettes som
abonnenter. JPE spurgte til om det ville være muligt at lave et nyhedsbrev for distriktet. UFL oplyste, at der på
distriktet hjemmeside findes en nyhedsside hvor større projekttiltag tages op. Distriktet vil bruger medlemmernes e-
post adresser til at gøre opmærksom på at nu er der nyt på siden. Desuden opfordres medlemmerne til at deltage i
nogle af de mange offentlige arrangementer distriktet afholder, hvoraf mange er annonceret i folderen "Naturture"
som blev udleveret.
Drøftelse af konkret problemer/tiltag
Her var der stor tilfredshed med den nuværende form hvor der bruges meget tid i skoven med at besigtige planlagte
eller gennemførte tiltag.
Mødestrukturen
Fastholde at turen i marken har tidsmæssig overvægt i programmet. Møder i brugerrådet 2 gange om året er
passende.
Inddrage medlemmer i projekter hvor specialviden/repræsentation er relevant
Ved større projekter er der på distriktet tradition for at oprette styregrupper med en bred repræsentation, hvilket gør
at der ret ofte deltagere personer fra samme organisation som nogle af brugerrådsmedlemmerne repræsentere.
Medlemmerne opfordres dog til at gøre opmærksom på hvis man mener findes en særlig viden i rådet som kan
komme specifikke projekter til gode.
3. Orientering om det Nationale Skovprogram
De overordnede retningslinier for skovprogrammet blev gennemgået, se vedhæftede notat. Gennemgangen affødte
nogle bemærkninger, specielt omkring naturnær skovdrift. Der blev blandt andet spurgt til om økonomien i naturnær
skovdrift kan forventes at være på højde med det nuværende dyrkningssystem, idet det umiddelbart kunne virker
som en smart måde at spare penge på. Bemærkningerne hertil var, at beregninger viser at ved en overgang til
naturnær drift i statsskovene vil der ikke være behov for at tilføre ekstra midler for at konvertere. Det baseres på, at
selvom naturnær drift på nogle områder er en mere intensiv driftsform hvor der større fokus på enkelttræets evne til
produktion, er der mulighed for besparelser ved anlæggelse af kulturer som overvejende vil ske ved naturlig
foryngelse, eventuelt suppleret med indplantning. Desuden er der flere tyske skovdistriktet der er overgået til
naturnær skovdrift af økonomisk årsager og erfaringerne herfra understøtter at naturnær drift er økonomisk
fordelagtig. Naturnær skovdrift kunne være et interessant emne at tage op på næste møde i rådet.
4. Fredningsforslaget for Lindenborg Ådal



Nordjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen har rejst fredningsforslag for Rebild bakker og Lindenborg (Gravlev)
Ådal. Fredningsforslaget skal samle og erstatte adskillige ældre fredninger. Fredningen skal endvidere gøre det
muligt at genskabe Gravlev sø og det tidligere naturlige forløb af Lindenborg Å. Forslaget er blevet påklaget til
naturklagenævnet og vil således blive behandlet her.
5. Drøftelse af besparelser efter finanslov 2002
SK gennem gik overordnet besparelser som følger af finanslov 2002. Generelt er der lagt op til en lavere
"flyvehøjde" for miljøområdet efter regeringsskiftet og derfor er også Skov- og Naturstyrelsen er blevet "slanket".
På Buderupholm er der pålagt besparelse på 10 % i 2002 og 15 % i 2003 på den ordinære drift. Derudover er der
sket bortfald af grønne projekter (1,2 mio i 2001) og der er færre midler til statslig skovrejsning. Desuden er der er
behov for hjemsendelse som følge af midlertidig lave priser på især løv. Retningslinierne for besparelserne har
været:

• Ekstensivering af skovdrift på lavproduktive arealer
• Veje og infrastruktur
• Begrænse udbygningen af friluftsaktiviteter, men ingen væsentlig forringelse af friluftstilbud
• Reduktion af drift af naturskoler
• Mindre naturpleje

Det kunne i prioriteringssamhænge være interessant at høre brugerrådets mening om hvad der ved tilskæringen skal
vægtes tungest når der skal vælges mellem drift/investering i fremtidig indtjeningsmuligheder, naturpleje/-
beskyttelse, friluftsliv og distriktet som servicevirksomhed. De videre drøftelser heraf foregik i skoven.
6. Besigtigelser i relation til punkt 5
Følgende arealer og problemstillinger blev besigtiget:

1. Plantning af bøg: Ekstensiv klargøring af areal og indblanding af lærk for at drøje på bøgene.
2. Vejvedligeholdelse: Fremover vil der blive sparet på dette område, med mere hullede vej til følge.
3. Manglende rydning af bævreasp i Rebild bakker.
4. Trapperne i Rebild Bakker trænger til reparation – udsat indtil videre.

Holdningen blandt medlemmerne var at det umiddelbart var svært at tage stilling til hvorvidt et konkret tiltag var
nødvendigt eller ej. Det ville selvfølgelig være ønskeligt at der var pengene til det hele idet alle de viste aktivitet
virkede fornuftige at gennemføre. Specielt forekom det uhensigtsmæssigt at aktiviteter, hvor skaden kunne
begrænses ved at gribe tidligt ind, nu bliver undladt med større fremtidig indsats til følge. Medlemmernes generelle
indstilling var dog at hvis der på driftsområdet kunne ekstensiveres uden det medførte store fremtidige forringelser
bør disse muligheder udnyttes. Enkelte medlemmer var af den opfattelse at investering i fremtidige
skovningsindtægter burde have meget lav prioritet, idet hovedformålet for statslig skovdrift var at skabe skov til
gavn for befolkningen og naturen. Hvorvidt den skov kan levere gavntræ eller ej var ikke afgørende. Gavntræ er der
mange andre lande der kan tilbyde til lavere priser end de danske.


