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Med denne rapport gør Naturstyrelsen Vestjylland status over 

aktiviteter i 2015 

 

Certificering  

I 2015 blev der, som led i Naturstyrelsens certificering, løbende foreta-

get besigtigelser og registrering af nøglebiotoper og kendte levesteder 

for rødlistearter på Naturstyrelsens arealer. Besigtigelserne foretages 

som minimum en gang hvert år, hvor status og trusler for arterne og 

nøglebiotoperne vurderes.  

 

Dyreholdet  

Enheden rådede i 2015 over 11 stk. skovkvæg og ca. 180 får, der bidrog til naturplejen på 

enhedens arealer. Køerne plejer primært hederne og slugterne i Klosterheden Plantage og 

fårene plejer heder i Stråsø og Fejsø Plantager. Derudover er der indgået forpagtningsaf-

taler med en lang række dyreholdere, for at sikre en god og effektiv pleje af enhedens lys-

åbne arealer. 

I slutningen af 2015 blev det besluttet at dyreholdet skal nedlægges og al naturpleje med 

dyr fremadrettet skal ske via forpagtnings- og græsningsaftaler. 

 

Friluftsliv, faciliteter og anlæg  

Mange stier, hundeskove, shelterpladser, skovlegepladser, trapper ved badekyster, infor-

mationstavler og skilte blev ødelagt i stormen Bodil.  Året 2015 har derfor også været 

præget af reparations- og vedligeholdelsesarbejder indenfor publikums området. Bevillin-

gerne til publikumsområdet er reduceret, så der har ikke været plads til mange nye aktivi-

teter og faciliteter. Nogle af de større ting som er udført, kan nævnes i overskriftsform 

 

 Konstruktion af ny hundeskov i Hoverdal 

 Konstruktion af ny hundeskov i Stråsø (stor indhegning af nyplantet løvskov)  

 Reparation af kysttrapper ved Toftum Bjerge og ved Bovbjerg fyr.  

 Udskiftning af flere bord-/bænkesæt på grund af råd 

 Rådne hegnspæle i hundeskov Husby er udskiftet. 

 Skovlegepladsen ved Staldhøjevej er blevet renoveret  
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Hundeskov i Stråsø 

 

 Restaurering af skovlegepladsen i Hornet er fuldført. 

 Ødelagte skilte er udskiftet. 

 Stier på vandreruter, cykleruter og rideruter er ryddet for væltede træer, og større 

huller er udjævnet/opfyldt. Nyt gruslag er lagt på flere steder. Rutemarkering opfri-

sket. 

 Fugleskjul ved Felsted havn er blevet monteret med skodder og bord/bænkesæt 

(delvis udført af lokale frivillige) 

 Vandreruten ved Lystbæk er omlagt, så kreaturhegn og våde områder i højere grad 

undgås. 

 Kite-surf spottet ved Baggersvej, Ringkøbing fjord er i samarbejde med Ringkøbing- 

Skjern kommune blevet færdiggjort. Der er to madpakkehuse/shelters og en toilet-

bygning. Stedet er i verdensklasse for kite-surfing, og besøges af mange entusia-

ster. Stedet bruges ligeledes af cykle- og vandreturister som kommer på stien langs 

Ringkøbing Fjord. 
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Kite-surfere ved Rinkøbing Fjord 

 

Hedepleje og naturpleje 

Enheden foretager aktiv hedepleje gennem afbrænding, afgræsning med dyr og meka-

nisk/manuel fjernelse af selvsåede træer som truer heden.  

De senere års angreb af lyngens bladbille har taget livet af mange ældre lyngplanter. An-

grebet er dog klinget af for denne omgang, og nye små lyngplanter spirer frem. De hede-

arealer, som de senere år er blevet plejet gennem afbrænding og slåning, ser godt ud med 

kraftig fremspiring af nye lyngplanter og øvrige karakteristiske hedeplanter som mosebølle, 

tyttebær, klokkelyng, revling og gulblomme. De fugtige somre har betydet fornyet frem-

vækst af klokkelyng, som ellers har været lidt presset de senere år. Klokkelyng vokser ty-

pisk på den fugtige hede. 

Foråret 2015 var perfekt til 

kontrolleret hede afbrænding, 

som iflg. lovgivningen skal 

være udført før 1. april. Vege-

tationen var i marts måned 

tør, jordbunden indeholdt sta-

digvæk vinterfugt, og vinden 
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var ikke for kraftig. Selve afbrændingen foretages af et team af erfarne skovarbejdere, som 

efterhånden har fået stor ekspertise i at kunne kontrollere ilden. De har to traktorer med 

vandvogne og brandslanger til rådighed. Der skal et vist ”mod” til at lade ilden fortære de 

tørre arealer, og man bevæger sig hele tiden på kanten af det forsvarlige. Nogle få øjeblik-

kes uopmærksomhed, og flammerne kan vokse sig store og komme ud af kontrol. 

I foråret 2015 blev følgende hedearealer plejet med mosaik afbrænding:  

afd sted ha kommune life  bedste vindretning 

1344 Vind hede, Rå-
stedvej 

18 Herning ja vest 

1631 Hoverdal vest 22 Ringkøbing 
Skjern 

  nord/syd/vest 

1760 Øster lem hede 9 Ringkøbing 
Skjern 

  vest/syd 

1160 Stråsø, Lyst-
lundvej 

4 Herning   nordlig 

1250 Tihøje hede 22 Herning   vest 

  i alt 75       

 

I 2015 blev der indhegnet et nyt areal ved Fuglsang bro. Her er der en massiv opvækst af 

træer og buske på heden samt under egetræerne. Det er håbet at afgræsning kan reduce-

re opvæksten. 

Produktion af pyntegrønt, juletræer og andre biprodukter  

Muligheden for at sælge mos, porsegrene, tagrør, lyng m.v. udnyttes løbende, når det kan 

ske uden negativ påvirkning af naturen.  

 

Nedenstående tabel viser solgte mængder for hver træart. I alt er der solgt ca. 340 ton 

pyntegrønt. Incl. mosplukning var de samlede salgsindtægter på 715.455 kr.  

Alt pyntegrønt og mos sælges som selvklip. 
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Rækkenavne Sum af antal Sum af beløb, excl moms

bier 18                   630,00                                   

bjf 900                 1.575,00                               

lyng 1.500              12.000,00                             

lær 36.000           9.000,00                               

mos 70.762           161.004,50                           

ngr 30.897           70.087,50                             

nob 166.375         404.031,25                           

omo 106.588         57.127,50                             

(tom)

Hovedtotal 413.040         715.455,75                            

 

Naturen som social løftestang  

Naturstyrelsens koordinator for sociale projekter i Jylland har i 2015 igangsat 22 projekter 

fordelt over 14 kommuner. Alle projekter tager udgangspunkt i at anvende naturen som 

social løftestang, og formålet er at bringe de deltagende borgere tættere på arbejdsmar-

kedet. 

De deltagende borgere hjælper Naturstyrelsen med lettere opgaver, fx naturpleje, opryd-

ning, affaldsindsamling osv.  

Lokalt har Naturstyrelsen Vestjylland i 2015 indgået 5 aftaler fordelt mellem kommunerne 

Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern og alle projekter fortsætter i 2016. 

 

Skovhjælpere 

Det kommunale beskæftigelsestilbud Struerværkstedet har i 2015 fortsat været med i  

skovhjælperordningen. Der kommer mellem 5-10 skovhjælpere og 1-2 pædagoger i Klo-

sterheden næsten hver tirsdag Skovhjælperne løser sammen med pædagogerne opga-

verne på en meget fleksibel måde. Skovhjælperne forsynede i 2015 især bålpladsen ved 

Møllesøen med brænde. 
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Køb og salg 
 

To ejendomme blev solgt i 2015.  

Landejendommen Øgelstrup i Vemb ved Skærum 

Mølle, som Naturstyrelsen erhvervede i 2009 i forbin-

delse med naturprojektet Lilleå og Bavnbæk blev 

solgt i juni måned. 

Øgelstrup blev i sin tid købt, dels for at kunne gøre jordfordelingen med andre 

jordejere i projektet nemmere og dels fordi ejendommen havde og stadig har eng-

arealer i ådalen, hvor Lilleåens forløb skulle omlægges.  

Nu har Lilleåen igen fået snoninger, der er plantet 15 ha skov og anlagt stier på et 

areal ved Skærum Mølle og siden sommeren 2014 har der græsset kødkvæg på 

Naturstyrelsens areal i ådalen mellem Øgelstrup og Skærum Mølle. 

 

Sidst på året var det et tidligere skovløberhus, som blev 

udmatrikuleret og frasolgt. Ejendommen er beliggende i 

sydkanten af Torsted Plantage, ud til offentlig vej. Efter 

et stort fremmøde ved de to åbent hus dage, blev huset 

solgt i første budrunde. 

Salget af sommerhusgrunde i Bjerghuse (Fjand) fortsat-

te i 2015. Der er på nuværende tidspunkt solgt 43 af 72 grunde, heraf 3 i 2015. 

 

Natura 2000  

I 2015 blev ca. 15 grøfter lukket i den sydlige del af Thorsminde Tangen for, at forbedre de 

hydrologiske forhold for engfugle. Ydermere blev der i 2015 igangsat en forundersøgelse 

til forbedringen af hydrologien på Harboøre tange. 

 

I medfør af Natura 2000 planen for Flynder Å området, skal der opnås gunstig bevarings-

status for områdets udpegede habitatnaturtyper. I 2015 hegnede vi tre nye arealer med 

henblik på kreaturgræsning fra foråret 2016. To af de nye indhegninger ligger i Natura 

2000 området og skal være med til at holde slugterne åbne og fri for træopvækst. 

Thorsminde tangen.  

Som en del af ehedens tltag med henblik på pleje af særligt sårbar flora, blev der i 2015 

afholdt en høslet-dag på Harboøre Tange til pleje af område med orkidéer 
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Thorsminde tangen 

 

 

Bekæmpelse af mink  

Ved udgangen af 2015 var der i perioden 2013-2015 på landsplan fanget ca. 590 mink 

indenfor Naturstyrelsens særligt udvalgte indsatsområder. Slagfælder har foreløbig haft en 

næsten ubetydelig bifangst i form af 4 lækatte, 1 brud og 1 ilde. 

Der kan være områder, hvor man vurderer at risikoen for bifangst er for stor og derfor kan  

vælge at opsætte levende-fangst fælder, hvor man kan sætte bifangsten fri. 
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Indenfor Naturstyrelsen Vestjyllands område bekæmpes der mink i 

 Klosterheden 

 Harboøre Tange 

 Nissum Fjord 

 Den nordlige del af Ringkøbing Fjord og Vest Stadil Fjord 

 

LIFE projektet Sårbar Natur langs Vestkysten 

Projektet går også under det mundrette navn REDCOHA som står for Restoration of Da-

nish Coastal Habitats (Genopretning af Danske Kysthabitater). Naturstyrelsen Vestjylland 

leder dette projekt som også omfatter Naturstyrelsen Thy, Blåvandshuk og Vendsyssel 

samt kommunerne Thisted og Ringkøbing-Skjern. Projektet dækker en række Natura2000-

områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd. Der er i 

projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etable-

ring af fugleøer samt forbedring af hydrologi. Indenfor Naturstyrelsen Vestjyllands område 

arbejdes der på nuværende tidspunkt på at få de sidste myndighedstilladelser på plads i 

forhold til etablering af 2 mindre fugleøer ved Harboøre Tange. Derudover arbejdes der på 

at finde en egnet lokalitet for en fugleø i Nissum Fjord. Formålet med fugleøerne er at for-

bedre leveforholdene for jordrugende fugle som især terner. Der blev i slutningen af 2015 

indgået en aftale med HedeDanmark om rydning af invasive arter i og omkring parabelklit-

Til venstre ses en slagfælde placeret på flydeplatform og 
ovenfor ses en levende-fangst fælde, hvorpå der kan 
kobles et sms-modul, som sender statusbeskeder og 
besked om fangst. 
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ten.i Husby Klitplantage. Der er tale om et areal på ca. 110 ha hvor opvæksten af især Klit-

fyr og Bjergfyr fjernes for at forøge arealerne med de forskellige klitnaturtyper. Projektet 

med rydning af 110 ha forventes afsluttet ved udgangen af 2016.  

 

I slutningen af 2015 blev der på de mest kystnære lokaliteter ved Husby bekæmpet op-

vækst af især bjergfyr på omkring 90 ha. 

 

 

Indenfor det med rødt markerede område blev der i 2015 fjernet spredt opvækst af især 

bjergfyr. 

 

I efteråret 2015 blev der i Husby Klitplantage, som det første sted i Danmark, iværksat en 

bekæmpelse af rynket rose (også kaldet Hyben rosen) ved tildækning med ukrudtsdug 

eller plastik. Først blev buskene knust og derefter tildækket med ukrudtsdug eller plastik. 

Dette er en del af et større projekt, hvor Naturstyrelsen undersøger forskellige metoder til 

bekæmpelse af rynket rose. 
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Indenfor det med rødt markerede område er rynket rose blevet tildækket med enten 

ukrudtsdug eller plastik. Der er tale om ca. 55 buske som samlet dækker ca. 0,3 ha. 

 

 

Her ses et eksempel på tildækningen med plastik. Naturstyrelsen forventer at materialet 

skal ligge på arealerne frem til 2017/2018. 
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I de områder, hvor der fjernes opvækst af klitfyr og bjerfyr vil der efterfølgende blive gen-

nemført ca. 8 mindre hydrologiprojekter (i form af inaktivering af grøfter og skrab), som har 

til formål at udvide naturtypen klitlavning og dermed skabe bedre yngle- og leveforhold for 

blandt andet Strandtudse og Tinksmed. 

 

Skovdyrkning 

Oparbejdningen efter stormen, Bodil, fortsatte i 2015. Arbejdet blev først afsluttet sidst på 

året. Der viste sig at være mere spredt fald end først antaget. Netop som vi var færdig ef-

ter Bodil kom stormen Gorm. Heldigvis ikke nær så omfattende som Bodil. Vurderingen 

var ca. 15.000 m3, hvilket viser sig ikke at kunne holde. Skaderne efter Gorm bestod mest 

i spredt fald i bevoksningsrandende efter Bodil og de spredte efterladte træer på storm-

faldsfladerne. Mange kulturhegn blev ødelagt af væltede træer. Den samlede hugst-

mængde i 2015 blev 50.000 m3 gavntræ og 26.000 m3 flis. Træpriserne var fortsat gode. 

Den samlede stormfaldsmængde efter Bodil blev 220.000 m3 gavntræ og 20.000 m3 flis. 

Typografbiller.   Som forventet var der kraftige angreb af typografbiller. I løbet af vinteren 

og foråret 2015  blev angrebene registrerede. I april inden sværmningen, blev de angreb-

ne træer skovet og fjernet fra skoven. For at koncentrere sværmningen  blev der placeret 

feromonposer med duftstof på udvalgte træer i de angrebne områder. Træer med nye an-

greb blev ligeledes skovet og fjernet inden 2. sværmning omkring august. 1. sværmning 

uge 22 og uge 27. 2. sværmning uge 32. Der blev skovet 4.000 m3 billetræ. Vækstvilkåre-

ne var optimale. 2015 var mildt med få frostdøgn og nedbør over normalen. Forår og juni 

var kølige og nedbørsrige. Ingen ødelæggende forårsfrost. 

Kultur: 2015 blev der tilplantet 140 ha med 410.000 planter fordelt med 240.000 løvtræer, 

heraf eg 110.000 og bøg 90.000, og 170.000 nåletræer hvoraf 34.000 skovfyr og 96.000 

lærk. Alt kulturarbejde og plantning blev udført af entreprenører. En stor opgave var gen-

nemgang og reparation af eksisterende kultur som blev udført af egne medarbejdere. 

Bevoksningspleje. Der har været et efterslæb på denne opgave. Derfor blev denne opgave 

opprioriteret bl.a. blev entreprenør indlejet til at udføre en del af opgaven. 

 

Større naturprojekter  

I 2015 har Naturstyrelsen Vestjylland igangsat en realisering af et statslige vådområdepro-

jekt ved Fåre Mølle. Projektet har til formål at reducere kvælstoftilførslen til Nissum Fjord 

og omfatter et område på ca. 40 ha lige syd for Bøvlingbjerg. 
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Undersøgelse af muligheder for at forbedre forholdene for primært engfuglene ved vest 

Stadil Fjord 

 

Vest Stadil Fjord, Ringkøbing-Skjern kommune 

 

Bæverne i Vestjylland  

Enheden har i 2015 Igangsat en revision af forvaltningsplanen for bæver. 

I perioden 20. til 22. april afholdte enhed den årlige bævertælling med deltagelse af ca. 

100 tællere – i alt blev der set 70 voksne og 19 unger. 

 

Formidling og naturvejledning  

I 2015 blev der afviklet 206 arrangementer med Naturstyrelsen Vestjylland som tovholder. 

Som i de forrige år er der tale om ture med alt fra noget om fugle, over bævere, til sank-

ning af svampe og til de meget populære ture med Naturbussen i kronhjortens brunsttid.  

Som det fremgår af statistikken har der været en moderat stigning i antallet af ture afholdt 

og i besøgstallet i 2015. En fremgang som vi glæder os over og håber at bygge videre på i 

2016. 



 13 

  

TURSTATISTIK 2015 

 

Antal ture totalt:    206 arrangementer 

 

Børn:    3768 deltagere 

Voksne:    4691 deltagere 

Deltagerantal:   8459 deltagere 

 

Heraf var der 

 

Naturbusture:       42 ture, 1674 deltagere 

Bæverture:        70 ture, 2452 deltagere 

 

Offentlige ture (UPT) med og uden deltagerbetaling: 29 stk. (7 uden betaling) 

Heraf afholdt for Turistforening mod deltagerbetaling: 7 stk. (Limfjordsfortællin-

ger/bæverture). 

 

 

Fra de to kommuner i naturskoleaftalen har der i skoletiden været 75 besøg med 3249 

deltagere. 

Lemvig:  42 besøg   1664 deltagere 

Struer:  33 besøg  1585 deltagere   
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Livstræer 

Naturstyrelsen Vestjylland afholdte den 14.10.15 et arrangement med fokus på, at præ-

sentere Naturstyrelsens Livstræ-projekt. Livstræer blev udpeget i og omkring ”Egehaven”. 

 

  

 

Formidling, formidling og formidling 

Der findes efterhånden et hav af forskellige ”mærkedage”, som f.eks. Skovens Dag, Fjor-

dens Dag, Geologiens Dage og Naturens Dag. Vi forsøger i et vist omfang at indgå i et 

samarbejde omkring dagene og dermed bruge vores begrænsede ressourcer på den 

bedst tænkelige måde. Således har vi også mulighed for at komme ud med vores formid-

lingsmæssige budskaber i forbindelse med Naturstyrelsens virke. 

I 2015 har vi således været involveret i arrangementer på Skovens Dag, Fjordens Dag, 

Fiskeriets Dag og Naturens Dag med stor succes og positive tilkendegivelser. Vi regner 

ikke med at ”mærkedagene” sådan lige forsvinder, så mon ikke I vil se os til diverse arran-

gementer også i 2016. 

 

Mårhund  

Indsatsen mod mårhunden fortsatte også i 2015 på samme niveau som tidligere. Læs me-

re om mårhundeindsatsen i statusrapporterne fra 2010-2014. Observationer af mårhunde 

og dødfundne/nedlagte dyr modtages fortsat.  

Alle døde mårhunde obduceres fortsat rutinemæssigt, for at følge sundheden, parasitter 

m.v.. Mårhunden kan smittes af den frygtede minksygdom plasmacytose, men det er end-
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nu ikke konstateret at en mårhund har været smittet, på trods af at der er obduceret et 

stort antal dyr.  

Endnu engang skal der lyde stor tak til alle der har bidraget til projektet i det forgangne år. 

 

Jagt  

Resultatet af jagtsæsonen 2015/16 blev for kronvildtets vedkommende i Ulfborgområdet 

igen et mindre fald i afskydningen – fra 1296 dyr i 2014/15 til 1227 dyr i 2015/16. Dette på 

trods af at afskydningen på Naturstyrelsens arealer i området steg fra 292 til 337. Om en 

faldende tendens for bestandskurven i Ulfborgområdet, er tegn på at bestandskurven er 

knækket er meget svært at give et bud på. Kronvildt der færdes i store rudler medfører en 

mindre effektiv jagt, og kan give et uklart billede af udviklingen. 

 

I Klosterheden-området steg afskydningen fra 252 i 2014/15 til 275 i 2015/16. På Natursty-

relsens arealer steg afskydningen fra 87 til 103 dyr. 

 

Sandflugt 

Naturstyrelsen Vestjylland udfører sandflugtsdæmpning på en strækning fra Thyborøn i 

nord til Sidselbjerg v. Houvig i syd. 

Det kan konstateres at vi befinder os i en blæsende periode, og vinteren 2014/15 var også 

”beriget” med flere storme, der gav anledning til slid på klitterne. Klitterne er dog generelt i 

fin form. Strækningen bliver gennemgået, og problemer på kritiske steder udbedres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Medarbejderne ved Naturstyrelsen Vestjylland 


