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Servicetjek af Naturstyrelsen - Kommentarer til udkast til Orbicons no-

tat  

 
Det Grønne Kontaktudvalg har den 23. august 2019 modtaget udkastet til Orbicons notat i forbin-
delse med ”Servicetjekket” af Naturstyrelsen.  
 
Indledningsvis finder vi anledning til at takke for dialogen med Naturstyrelsen om forvaltningen af 
Naturstyrelsens arealer.  
 
Det fremsendte udkast til Orbicons rapportering har karakter af et kortfattet mødereferat eller 
notat med en afsluttende sammenfatning og gruppering af de indkomne budskaber fra forskere og 
organisationer. Vi har dog noteret os, at store dele af de bemærkninger, vores enkelte medlem-
mer gav på turen til Mols, ikke er medtaget, eller er refereret forkert eller uklart. Flere vil sikkert 
henvende sig individuelt herom. 
 
Det Grønne Kontaktudvalg fremsendte i forbindelse med servicetjekket et notat, hvori vi peger på 
udfordringer og anbefalinger. Heri peger vi eksempelvis på et helt grundlæggende ønske om at 
varetagelsen af naturplejen på hovedparten af Naturstyrelsens arealer så vidt muligt sker via af-
græsning med relevante dyr på helårsbasis og uden tilskudsfodring frem for anvendelse af maski-
ner. Vi kan ikke i Orbicons udkast til rapportering se dette gengivet, eller Naturstyrelsens overve-
jelser og kommentarer til dette.  
 
En række øvrige konkrete anbefalinger i vores fremsendte notat genfinder vi heller ikke, og derfor 
heller ikke Naturstyrelsens overvejelser herom. Notatet gengiver imidlertid Naturstyrelsens over-
vejelser til en lang række af de øvrige indkomne kommentarer og anbefalinger.  
 
 
Fra Det Grønne Kontaktudvalgs side vil vi derfor vælge blot at anse Orbicons kortfattede opsum-
mering af drøftelserne op til og under servicetjekket som et led i en løbende dialog mellem Natur-
styrelsen og de respektive interessenter, hvor vi med glæde ser, at Det Grønne Kontaktudvalgs 
forslag ligger meget tæt op ad de indspil, som repræsentanterne fra flere universiteter fremsæt-
ter. 
 
 
Vores anbefaling er således, at der fra politisk hold vil blive fulgt op på servicetjekket med en 
grundig revision af rammerne for Naturstyrelsens forvaltning, både hvad målsætningen, meto-
derne og ressourcerne angår. 
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Vi ønsker tillige, at Naturstyrelsen og Det Grønne Kontaktudvalg vil kunne fortsætte de jævnlige 
konstruktive og frugtbare kontaktmøder med udgangspunkt i politiske målsætninger og forsker-
anbefalinger såvel som aktuelle temaer og problematikker.  
 
På vegne af de organisationer som tidligere har fremsendt det omtalte notat til styrelsen, 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Hans Meltofte 
Næstformand for Det Grønne Kontaktudvalg 
 


