
 

 
SKOV- OG NATURSTYRELSEN
J.nr.  
Ref. CSH 
Den 2. feb. 2009 
 

  
 
brugerrådets medlemmer 
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Brugerrådets sammensætning: 
Navn Udpeget af  mødet 

14/1/09  
Johnny Rasmussen Genvalgt på off. brugerrådsmøde 2008+2009 (2 år)  
Bjarne From Valgt på off. brugerrådsmøde 2007+2008 (2 år)  
Uffe Haubjerg Genvalgt på off. brugerrådsmøde 2008+2009 (2 år)  
Karen Barfod Genvalgt på off. brugerrådsmøde 2008+2009 (2år)  
Berit Kiilerich Valgt på off. Brugerrådsmøde 2007+2008   
Conni Fuglsbjerg Valgt på off. Brugerrådsmøde 

 2007+2008 (2 år) 
 

Finn Bækdal Danmarks Idrætsforbund  
Allan Kjær Villesen Friluftsrådet  
John Clausen Danmarks Naturfredningsforening  
Arne Thomsen Herning kommune 

indtil 31.12.2009 
afbud 

Bertel Jensen 
 

Ringkøbing-Skjern byråd 
1.1.07-31.12.09 

 

Bodil Pedersen 
 

Holstebro Kommune – Natur og Miljø - valg jan.2007  

Johannes E. Morten-
sen 
 

Struer Kommune – Byrådet  
Valgt 1.1.07-31.12.09 

 

Jørgen Nørby Valgt af kommunalbestyrelsen Lemvig kommune 
1.1.07-31.12.09 

afbud 

Dina Overgård Indsat sept. 2007  
Jørgen Jørgensen Miljøcenter Ringkøbing afbud 
 
 
 
 
 
Dagsordenpunkter og referat: 
 

1. Forslag fra Conni Fuglsbjerg, ”projekt krop og naturkraft”.  
(Projektbeskrivelse er mailet til brugerrådet den 2/10-2008.) 
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En arbejdsgruppe fremlagde ideerne for brugerrådet. Arbejdsgruppen 
foreslår 3 mulige placeringer. Disse placeringsmuligheder er: 1/ på et 
privatejet areal ved Dybåen, hvor der tidligere har ligget et dambrug. 
2/  på en strandeng ud for Vestermøllevej 
3/ ved Enevoldsgård nord for Vestermøllevej 
Brugerrådet gav udtryk for, at det er et spændende projekt, som dog 
ikke naturligt hører hjemme under det normale arbejdsområde for SNS, 
Vestjylland. Der var betænkelighed ved planerne om, at der skulle 
anlægges nye faste anlæg (byggeri) I projektet. 
 
2. Naturprojekt Skærum Mølle (projekt, borgerinddragelse m.v.) 
(CSH) redegjorde kort for status på naturprojektet. SNS har overtaget 
jorden fra Skærum Mølle samt ejendommen Øgelstrup. Dette muliggør 
nu gennemførelsen af naturgenopretningsprojektet. Der mangler dog 
endelig aftale med enkelte private lodsejere, som vil blive berørt af pro-
jektet. 
Udarbejdelse af detailprojekt er sendt i udbud med seneste svarfrist 
30/1/2009. Det vil være ønskeligt med  lokal borgerinddragelse omkring 
realiseringen af projektet. Her tænkes på forbedrede muligheder for an-
vendelse af området (stiforløb, borde/bænke, skovrejsning m.v.) 
 
3. Danmarks naturkanon (se mere på om emnet på: 

http://www.skovognatur.dk/Ud/Naturkanon/) 
(CSH) redegjorde for projektet ”Danmarks Naturkanon”.  
SNS, Vestjylland foreslog, at naturkanonen blev præsenteret i forbindel-
se med det offentlige brugerrådsmøde, mandag den 23. feb. 2009, kl. 
19  i laden på Skærum Mølle. Mikael Stoltze blev foreslået som fore-
dragsholder med temaet ”naturkanon”. TBS ville i løbet af en uges tid 
kontakte Mikael Stoltze, hvis der ikke inden da var kommet andre for-
slag. 
De enkelte brugerrådsmedlemmer bidrager med forslag til indhold af en 
Vestjysk naturkanon. Bjarne From nævnte bæveren. Karen Barfod 
nævnte øget biodiversitet. Bertel Jensen tænkte på brunkulshistorien, 
og Berit Kiilerich fik associationer til den lille bogudgivelse med titlen ”99 
kulturværdier” fra Holstebro kommune. Her er fortalt om 99 værdier fra 
det Vestjyske, og en del af disse er faktisk natur-/kulturværdier, som 
administreres af SNS, Vestjylland. 
 
4. Planlægning af offentligt brugerrådsmøde i februar måned (tid, 

sted, emner, evt. ekstern foredragsholder, nyvalg til brugerråd) 
Samme aften som nævnt i punkt 3. afholdes offentligt brugerrådsmøde. 
Foruden begrebet naturkanon vil vi orientere om naturprojektet Skærum 
Mølle. 
Der er også nyvalg til brugerrådet. På valg er: Bjarne From, Berit Kiile-
rich og Conni Fuglsbjerg.  
På nuværende tidspunkt, har Conni Fuglsbjerg og Bjarne From meddelt, 
at de er villige til at modtage  genvalg. 
 
 
5. Året der gak – var der noget vi ikke nåede ? 
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Året 2008 har været travlt og fyldt med gode resultater for SNS, Vestjyl-
land. Blandt de større projekter kan nævnes: etablering af ny hundeskov 
i Ølgryde plantage, anlæg af multisti i Hoverdal, anlæg af o-løbsbane i 
Femhøjsandel. På formidlingssiden er der afholdt ca. 400 guidede natur-
ture. En mere detaljeret oversigt vil blive lavet i forbindelse med det of-
fentlige brugerrådsmøde. 
 
6. Arbejdsprogram 2009 for enheden (nye gode ideer modtages 

gerne) 
Der arbejdes for tiden med udarbejdelse af arbejdsprogram 2009. Alle 
medarbejdere har haft lejlighed til at komme med forslag til projekter for 
det kommende år. Ligeledes opfordres brugerrådets medlemmer til evt. 
at bidrage med forslag. 
Af overskrifter fra arbejdsprogrammet for 2009 kan nævnes:  
Driftsopgaver: rydning af parabelklit i Husby, pleje af slugter i Klosterhe-
den plantage, plan for intergreret drift af vildtagre og landbrugsjorder, 
differentieret drift af Vest Stadil Fjord, afklaring af drift af Harboøre Tan-
ge, formidlingsopgaver omkring Nissum Fjord, drift af Gørding dæmnin-
gen, planlægning af natura 2000 områder, afslåning af arealer på San-
døen, opstart af det forsinkede brintbilprojekt, planlægning af ny vandre-
rute i Husby klitplantage m.v.  
 
7. Politik for tilladelser/afslag til øvelser/o-løb/…. 
Der har været nogle eksempler på, at private arrangementer med stort 
deltagerantal, har fyldt for meget, f.eks. ved Møllesøen. Det betyder, at 
de faciliteter der stilles til rådighed på pladsen, i realiteten ikke er til-
gængelige for ”den almindelige skovgæst”.  
(Bjarne From) giver udtryk for, at man bør sige nej til ”organiserede 
øvelser” med start på de pladser, som ikke er dimensionerede til et stort 
deltagerantal, og hvor der i forvejen er offentlig adgang for skovens gæ-
ster.  Det er derfor vigtigt, at have nogle alternative pladser, hvor der er 
plads til et stort antal biler og personer. Herfra kan deltagerne så sive ud 
i skoven, hvor der jo ikke er pladsmangel. Der var generel tilslutning til 
Bjarnes udlægning. 
Brugerrådet bestemte at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal definere 
kriterier for enhedens politik for tilladelser/afslag til øvelser/o-løb/... 
Arbejdsgruppen består af Thomas Borup Svendsen, Conni Fuglsbjerg, 
Karen Barfod, Bjarne From, og John Clausen. 
 
8. Hvordan går det med SNS distrikt Vestjyllands målsætning om 10 % 

naturskov ? (John Clausen) 
(TBS) kunne orientere om de forskellige benævnelser. Urskov findes pr 
definition ikke i Danmark. Naturskov er både urørt skov og naturskov, og 
der hugges ikke i disse områder.  Naturskov er den på stedet naturligt 
udviklede skov. I Klosterheden plantage er der udpeget 2 områder med 
urørt skov. 
SNS hugstpolitik tilstræber, at der i større og større omfang efterlades 
dødt ved på skovbunden. Det gælder f.eks. døde træer (stabbe) efter 
stormfaldsoprydning eller spredte vindfælder der får lov til at ligge til 
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henfald til glæde for svampe og insekter der lever af dødt ved. Dette er i 
udstrakt grad tilfældet på alle arealer under SNS, Vestjylland. 
9. Hvordan ser det ud med  naturgenopretningsprojekter i forhold til mil-

jømilliard 2009 ? (John Clausen) 
Regeringen overvejer projekt ”grøn vækst”, hvor kommende naturpro-
jekter evt. kan komme ind under. 
 
10.  Nyt fra enheden – 
(samlet under punkt 5 og 6.) 
 
11. evt.  
(John Clausen) Er der nyt fra Nr. Lyngvig fyr? 
(TBS) Der arbejdes på overdragelse af fyret til SNS (PS: Dette er pr 
30/1 netop sket). 
Fyret med fyrmesterbolig kan blive et fint udgangspunkt for formidling i 
området. Rydningsprojektet på klitten er udliciteret, og arbejdet skal ud-
føres inden 1. april. 
 
(Dina Overgaard) Af hensyn til turisternes anvendelse af SNS hjemme-
sider, foldere m.v. er det lidt uheldigt, at disse ting ikke er oversat til en-
gelsk og tysk. 
TBS. Der er internt diskuteret flere gange, hvor mange foldere m.v. der 
skal ligge på udenlandsk sprog. Vi tager opfordringen til efterretning. 
Der er ingen tvivl om, at behovet bliver større og større. 
 
(Dina Overgaard). Turistgruppen Vestjylland har udarbejdet et projekt 
”100 sunde”, som også Lemvig Turistkontor er med i. Der vil blive nogle 
temauger med tre store emner: 1/vandre, 2/ fisk og 3/fugle. 
 
(Bertel Jensen) opfordrer til, at næste almindelige brugerrådsmøde bli-
ver afholdt omkring Troldhede Brunkulsleje. 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
for Thomas Borup Svendsen 
 
 
Christian Hollesen  
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