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Vestjylland 

J.nr.  

Ref. csh 

Den 19. dec. 2014 

 Referat af brugerrådsmøde, afholdt 8. dec. 2014 
 

(besigtigelse af skovlegeplads Risbæk kl 14. Derefter officiel indvielse af ny 

hundeskov kl 15, og endelig brugerrådsmøde på enhedskontoret kl 16) 

Hvor ikke andet er anført, er der tale om en orientering fra Christian Hollesen eller 

Thomas Borup Svendsen. 

 

1. Status for stormfaldsoparbejdning og gentilplantning af arealerne. 
Driftsplan. 

Oprydningen efter stormen Bodil forløber planmæssigt. 

Afsætningsmulighederne for råtræ har i 2014 været gode, både til tyske og 

danske træindustrier. Der er oparbejdet ca. 180.000 kfm, hvilket er lidt mere 

end de første estimater – og der resterer ca 20.000 kfm, som oparbejdes i 

første kvartal 2015. Der skal laves kulturarbejde (gentilplantning) på ca. 600 

ha. Heraf vil de ca. 150 ha vokse til i eksisterende selvsåning. 180 ha vil 

primært være løvtrækulturer, mens ca. 270 ha vil være overvejende 

nåletræskulturer. Af sidstnævnte, vil omkring 200 ha være skovfyr og lærk, 

som på sigt vil blive underplantet med løvtræ. 

På alle arealer vil der være stor variation, og slutproduktet vil forhåbentligt 

blive en robust og varieret skov med stor biodiversitet. 

 

2. Mountainbike sporten. Nye aftaler og politik. 
Mountainbike sporten er blevet en meget populær aktivitet. Det betyder at 

rigtig mange bruger NST arealer til at udøve sporten. Det forløber som regel 

uden problemer, men i visse situationer kan der opstå konflikter med andre 

brugere af arealerne, eller aktiviteten kan være i modstrid med en 

hensigtsmæssig brug af sårbare naturarealer. For at undgå disse konflikter 

forsøger enheden at være i dialog med cykleklubberne. Der er afholdt et møde, 

hvor de lokale MTB klubber blev indbudt. Forskellige problemstillinger blev 

diskuteret, og der indgås en samarbejdsaftale, hvor de generelle forhold er 

beskrevet. 

 

3. Naturstyrelsens arbejde for særlig sårbare borgere  

NST har på landsplan ansat 3 koordinatorer, som skal formidle kontakten 

mellem kommuner og NST omkring en indsats for særlig sårbare borgere. 

Tanken er at give borgerne mulighed for at komme ud i naturen og være med 

til at løse opgaver som måske ellers ikke ville blive løst. På NST Vestjylland er 

Claes Fisher ansat som koordinator for hele Midt- og Nordjylland. 

Claes Fisher redegjorde for sit arbejde ud fra vedhæftede powerpoint. 
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4. Faciliteter for brugerne af Naturstyrelsens arealer – nye aftaler og 
dispositioner for området 

Der er planlagt store besparelser på konto PUB fra år 2015. I forbindelse med 

stormen Bodils ødelæggelser blev der i 2014 bevilliget ekstra penge til konto 

PUB. Tanken var dels at udbedre skaderne efter stormen, og dels at foretage 

større vedligeholdelsesarbejder som dermed ikke bliver aktuelle de kommende 

år.  

Af større arbejder, som er udført i 2014 kan nævnes: 3 store trapper ved 

kystskrænterne er repareret/fornyet, to skovlegepladser i Klosterheden har 

fået et tiltrængt løft, 3 mindre broer langs Mølleåen er udskiftet, de fleste 

trævejskilte er malet, der er anlagt en ny hundeskov ved Gl Landevej, 

hundeskoven i Hornet har fået nye pæle, der er bygget nyt bålhus ved Lystbæk 

lejrplads, 2 parkeringspladser i Klosterheden er renoveret, fugleskjulet og 

gangbro ved Vest Stadil Fjord er nedtaget med henblik på opsætning på ny 

lokalitet (de bærende pæle var rådne, men selve huset er ok). Der er indgået ny 

driftsaftale med Struer kommune, hvor kommunen påtager sig en større del af 

udgifterne i forbindelse med offentlige toiletter ved badestrandene langs 

Limfjorden. Det ene toilet ved Toftum Bjerge nedlægges og bygningen Jeppes 

Led, som tidligere blev anvendt som naturbørnehave forsøges afhændet. Et 

lille toilet ved p-plads ved Holmsland er fjernet. 

På naturplejeområdet er der ligeledes foretaget større investeringer. Der er 

lavet et nyt kreaturhegn nord for Husby plantage og opsat et nyt kreaturhegn 

ved Filsøvej. Endelig er det tidligere drøftede projekt omkring retablering af 

lille Filsø påbegyndt. 

 

5. Hvordan passer vi på de sjældne og truede arter på naturstyrelsens 
arealer (f.eks. fiskeørn, trane, sjældne svampe, sjældne blomster) 

Sjældne forekomster, kulturminder m.fl. registreres digitalt på et ”passe på 

kort”. Kortet bliver anvendt når store maskiner arbejder i skoven. De fleste 

større maskiner har computer i førerhuset med mulighed for at se 

markeringerne på computerens kort. Desuden indgår ”passe på kortene” i 

overvejelserne når større publikumsarrangementer/øvelser skal afvikles, eller 

når der tages beslutninger om ændret arealanvendelse generelt. Det er vigtigt 

at de sjældne forekomster registreres, hvorfor NST opfordrede til at indmelde 

vigtige planteforekomster, ynglefugle i det omfang det kom til brugernes 

kendskab. 

 

6. Planlægning af offentligt brugerrådsmøde efter nytår 
Der forventes afholdt et offentligt brugerrådsmøde i feb. 2015 

Brugerrådet foreslog forskellige forsalg til dagsordenpunkter.  

Anvendelse og tilgængelighed af hjemmeside – digitale kort – ny friluftspolitik 

– fugle i Vestjylland – offentlighedens adgangsmuligheder og restriktioner – 

skovens udvikling oven på stormen Bodil. 

 

7.  Salg/udlejning/nedrivning af huse, (f.eks. St. Hoverdal) (Uffe)  
Der er forskellige lovsæt som har indflydelse på mulighederne for afhændelse 

af bygninger som ligger i naturstyrelsens skove. Skovloven giver mulighed for 

opførelse af beboelse, når fredskoven har en vis størrelse. Det betyder omvendt 
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at man ikke kan sælge ”det sidste hus i skoven”, for derefter at påberåbe sig ret 

til at opføre et nyt hus. Dels er der stramme regler for udstykning af grunde fra 

fredskovspligtige arealer. 

NST overvejer hele tiden mulighederne for salg, udlejning eller nedrivning når 

en beboelse ikke længere er nødvendig for skovens drift.  

8.  Nyt fra enheden siden sidst.  
a/ Henvendelsen fra Fabjerg spejderne blev sendt til brugerrådet som case. 

Naturforvaltningsenheden har på baggrund af tilbagemeldingerne, drøftelser 

med spejderne og på baggrund af de generelle retningslinier konkluderet, at 

nyopførelse af ”klubhus” i det konkrete tilfælde ikke er ønskeligt. Derimod er 

enheden positiv overfor en shelterplads/bålhus, som også kan bruges af 

foreninger og organisationer for ungdommen.  

 

b/ Høfde Q. Lemvig kommune har sammen med en kreds af borgere i Fjaltring 

fremsat ønsker om etablering af en p-plads for autocampere på 

naturstyrelsens arealer. Området ligger inden for klitfredningslinien, så der er 

strenge regler for, hvad der kan accepteres. Det er nok tvivlsomt om en 

decideret campingplads på den aktuelle lokalitet er ønskelig, men måske kan 

en simpel p-plads med tilhørende faciliteter nær Fjaltring være en mulighed. 

 

c/ Tuskær. Der er indledt forhandlinger om salg af bygningsmassen Tuskær. 

På grund af de specielle historiske forhold omkring anvendelsen som 

kulturcenter og udstilling, forsøges Tuskær afhændet til den hidtidige lejer. 

Udfordringen består i at fastsætte en salgspris, som tager hensyn til 

lejekontrakt og de hidtil afholdte renoveringsudgifter fordelt til henholdsvis 

beboelse og driftsbygninger. 

 

9. Eventuelt 

 

(Finn Bækdal) Hvordan går det med zonering af friluftsarealer?  

(TBS) Der blev gennemført en zonering i forbindelse med udarbejdelse af ny 

driftsplan for det gamle Ulborg distrikt. Denne zonering gælder fortsat. Det er 

primært et styringsværktøj i forbindelse med den daglige drift af arealerne, og 

det forventes ikke at give de store problemer for nogen aktører. 

 

(Signe) Tak til alle implicerede som medvirkede til afvikling af naturens dag. 

Der var 4-500 mennesker som benyttede sig af tilbuddet, og flere af de 

medvirkende foreninger lavede et flot arbejde. 

 

(Signe) Har hørt at en person har opsat store sakse (fælder) for bævere? 

(TBS) Ja, det er rigtigt, at kommunens åfolk er stødt på opsatte fælder i et 

vandløb. Forholdet er politianmeldt. 

 

 

 

 

For Thomas Borup Svendsen 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Christian Hollesen  
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72 54 36 60  

CSH@nst.dk  

 


