
Referat fra Brugerrådsmøde den 28. maj 2003

Tilstede: Arne Sørensen (AS) Nordjyllands Amt, Jens Svenstrup (JS), Niels Eigil Nielsen (NEN), Søren Risborg
(SR) Skørping kommune, Egon Sloth (ES) Danmarks Idrætsforbund, Karsten Hansen (KH), Elin Møller
(EM) Kommuneforeningen, Klaus Stenild Andersen (KSA), Uffe Laursen (UL) skovrider, Leif Lyngsø
(LL) skovfoged, Søren Kjær (SK) referent.

Afbud: Hans Pedersen (HP) Friluftsrådet, Anders N. Andersen (JC) Himmerlands Energi- og Miljøkontor, Bodil
Christensen (BC) Skørping Turistkontor, Jens Peter Ellefsen (JPE) Arden kommune, Thorkild Kjeldsen
(TK) Danmarks Naturfredningsforening, Arne Buus (AB) Landboforeningerne Region Syd,

1. Friluftsprojekter på skovdistriktet
SK gennemgik forslag til etablering af nye friluftstiltag som skovdistriktet har indstillet i forbindelse med
implementering af regeringens velfærdspolitik på naturområdet. Skovdistriktet har tilstræbt en stor grad af
forpligtende involvering af øvrige bidragsydere både kommuner og organisationer. Ligeledes har der været
fokus på faciliteter til børn, unge og handicappede. For så vidt angår et netværk af shelters er det målet at
kunne servicere de lokale kommuner med minimum en shelter hver og således placeringen bliver i
gåafstand fra offentlige transportmidler. Liste med projekter blev udleveret.
Finansiering af friluftsprojekterne er ikke på plads endnu.
SR: Hvem må bruge shelterne? I første omgang gøres de offentlig tilgængelig, men dog således at
skovdistriktet vil evaluere om det giver problemer i forhold til shelternes primære målgruppe.
Forventningen er dog at der kun er begrænset tidsmæssigt overlap mellem institutionernes brug af shelterne
og de almindelig skovgæsters brug. Shelterne vil ikke, i første omgang, blive annonceret i forbindelse med
vandreruter.
KH: Tror på at brugen kan kombineres som beskrevet.
EM: Hvem står for vedligeholdelsen? Det nagelfaste er distriktets ansvar, men løse faciliteter som f.eks. en
kasse eller rygsæk med "naturgrej" påhviler det brugerne at vedligeholde.

2. Temadag om naturnær skovdrift
SK redegjorde for den overordnede baggrund for omstilling til mere naturnær skovdrift over en årrække,
herunder hvilke retningslinier der gælder.
Distriktet fandt det glædeligt at 4 af rådets medlemmer deltog aktivt på temadagen med andre synsvinkler
set fra brugere af skoven. Tilsvarende fandt de deltagende medlemmer, at det var en udbytterig dag med
spændende problemstillinger.
KSA: Har omstillingen indflydelse på driftsplanens bestemmelser? Ja, dele driftsplanen skal ændres. F.eks.
vil det blive aktuelt at kulturareal som er bestemt til skulle konverteres til løv ved plantning, må ændres i
forhold til den naturgivne selvforyngelse som kan være større eller mindre andel af nål.
KSA: Involvere det efteruddannelse af medarbejdere? Ja, og de første skridt hertil er taget med afholdelse
af 2 temadage og en ekskursion til Tyskland. Men som nævnt er omstillingen en længere proces hvor
skovdistriktet hele tiden blive erfaringer rigere. Desuden er der for hele Skov- og Naturstyrelsen blevet
nedsat en bred arbejdsgruppe som vil udarbejde en handlingsplan som blandt andet indeholder et
efterudannelsesprogram.

3. Pesticidstop pr. 31.12 2002
Eneste udtagelse for pesticidstoppet er bekæmpelse af bjørneklo med Roundup. Pesticidhandlingsplanen er
ved at blive evalueret mellem aftaleparterne (stat, amt og kommune). Renholdelse af
pyntegrøntsbevoksninger og bekæmpelse af sundebiller vil blive taget op i den forbindelse om evt.
dispensation. Ørnebregne er også problematisk specielt da denne art udvikler toksiner som kan udvaskes til
grundvandet. Men indtil videre er det et totalstop i Skov- og Naturstyrelsen (udover bjørneklo).

4. Sejllads på SNS-søer jf. brev fra direktøren.
Der lagt op til en mere liberal politik på området. Drøftes i rådet ved Navn Sø, se nedenfor.

5. Eventuelt
UFL orienteret om Naturklagenævnets besigtigelse af Lindenborg Å fredningen. Nævnet har givet en
forhåndstilkendegivelse som stort set imødekommer alle påstande fra sagsrejserne. Dette betyder at den
formelle baggrund for Gravlev Sø genopretningen er på plads. Projektet kan dog ikke iværksættes fysisk
før den endelige afgørelse foreligger i foråret 2004.
Lille Vildmose er med som pilotprojekt til nationalpark og der er nedsat en styregruppe for projektet med
Niels Christian Kirketerp som formand og sekretariat delt mellem Nordjyllands Amt og Skov- og
Naturstyrelsen v. Buderupholm.
EM: Er der afsat et rammebeløb? Ja, regeringen har reserveret 20 mio. over en periode på 2 år. Desuden har
friluftsrådet reserveret et tilsvarende beløb af deres tips og lottomidler. Pengene skal fordeles på 5-6
pilotprojekter, hvoraf de 3 er udpeget og resten udpeges henover sommeren.
KH: Nu bliver det vel ikke kun turisttiltag som golfbaner, hoteller m.v. og ingen natur? Nej, det vil være i
overensstemmelsen med fredningen for Lille Vildmose.



Næste møde i brugerrådet bliver et offentlig møde med valg af ikke-organiserede medlemmer.
6. Besigtigelse af arealer nær Års, herunder:

Friluftsfaciliteter i Års Skov

LL gennemgik skovens natur- og friluftselementer. Perspektiverne
for yderligere tilplantninger er p.t. ikke lyse idet områder med
samarbejdsaftaler omkring drikkevandsaftaler har første prioritet
når naturforvaltningsmidlerne skal fordeles. En sådan aftale
eksistere for nuværende ikke for Års Skov. Men området er
udpeget som drikkevandsområdet så grundlaget for en aftale
mellem staten og vandværket er tilstede. Ligeledes kunne det være
muligt, at lave særlige tilplantninger med jagt- og vildtformål som
kan finansieres af jagttegnsmidler.

Vedligeholdelse af naturstien Nibe-Haubro

Stien blev besigtiget. Rådets medlemmer havde forståelse for
distriktets problemer omkring den omkostningsfulde ikke-kemiske
vedligeholdelse. En omlægning til grussti fandt man dog var
betænkelig, idet det vil udelukke nogle brugere. En
samfinansiering med lokal brugere repræsenteret ved kommunerne
eller amtet blev drøftet som en mulighed.

Brugen af arealerne ved Navn Sø

Søen og de omkringliggende arealer (som er omfattet af en
fredning) blev præsenteret for rådet. Fredningen tillader frit fiskeri
og bådsejlads (uden motor) på søen. Skovdistriktet har naturligvis
fuldt fredningens bestemmelser, men markedsfører ikke
sejladsmuligheden kraftigt.

Rådet var delt i spørgsmålet om skovdistriktet kraftigere skulle
gøre opmærksom på de steder hvor sejlads i dag er tilladt. Flertallet
var dog af den opfattelse at sejlads ofte er en støjende begivenhed
som har en negativ virkning overfor andet publikum.

Rådet fandt ikke der skulle sættes skraldespande op på stien
omkring søen. Evt. efterladt affald skulle forsat opsamles.


