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Deltagere i mødet 

Navn  
Bent Bech-Larsen BBL 
Bjarne From BF 
Stig Jessen SJ 
Uffe Haubjerg UH 
Karen Barfoed KB 
Vagn Nielsen VN 
Finn Bækdal FB 
Poul Ole Jensen POJ 
Hans Østergaard HØ 
Chr. Futtrup Sørensen CF 
Thomas Borup Svendsen TBS 
Hans Hoyer HAH 
 
 
 
Afbud:  
Søren Hundahl, Thomas Hansen, Hans Hansen, Niels Kr. Jensen 
 
Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Præsentation af brugerrådets medlemmer. 
Medlemmerne præsenterede sig kort med oplysning om deres repræsentation. 
 
Orientering fra distriktet. 
TBS indledte med at sige at da de fleste havde været med på det offentlige brugermøde, hvor udvik-
lingen gennem det sidste år blev gennemgået og dette også var med i det udsendte referat fra mødet 
ville han koncentrere sig om den seneste udvikling.: 
 

Jul i Husby:  
Der har været afholdt en fantastisk dag i Husby klitplantage, hvor der blev solgt juletræer, 
parteret krondyr, plukket fasaner og udskænket gløgg. Der var i alt ca. 600 besøgende og 
der blev lavet en flot avisartikel i de-bergske. 
 
Pyntegrønt:  
Der har været åbnet en weekend i Ulborg samt åbent i Klosterheden på et bestemt areal 
som sædvanligt, hvor besøgende kan hente grønt til eget forbrug svarende til et par bære-
poser fulde. Begge arrangement har appelleret til mange skovgæster og distriktet fortsætter 
selv om vi tidligere har modtaget mindre kritik fra små private grøntsælgere. 
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Musvåge i Holstebro: 
Der er givet dispensation til regulering af en aggressiv musvåge i Holstebro, der har været 
efter en kondiløber. Distriktet står for reguleringen idet vi vil være 100% sikker at vi får 
reguleret den rigtige fugl. 
 
Jagter:  
Der har været afholdt publikumsjagt med over 30 deltagere og hjælp fra de lokale jagtfor-
eninger. Stor tak for hjælpen til de involverede jægere. 
Der har været afholdt jagt for nyjægere, igen med stor tilfredshed fra de deltagende jægere. 
Det er et godt arrangement hvor distriktet også for mulighed for at påvirke jagtetikken hos 
de nye jægere. 
 
Boliger: 
De tomme boliger er nu næsten alle disponeret. Ringkøbing amt er tilbudt St. Hoverdal, 
som bliver dagværested for unge og voksne udviklingshæmmede. I Hovedvejen 2 etableres 
en forbedret økobase, der giver mulighed for brugernes udvidede brug af skoven når vejret 
kan drille. Der vil blive etableret nøglekurser for de potentielle brugere (skoler, fritids-
hjem, børnehaver, spejdere mfl.) Vi håber at kunne gøre brug af webbooking til reservation 
af det nye naturværested. 
 

Spørgsmål: 
 
BBL: Hvor langt er bekendtgørelsen vedrørende Harboøre tange.  
TBS regjorde for de seneste tiltag herunder at man afventer en redegørelse fra DMU om træk og 
ynglefugle i området. Vi håber at der kommer nyt i 2005. 
 
CF: Der er stadig folk, der kører ud og henter grønt med trailere. 
TBS: Vi giver tilladelse til folk, der køber grønt samt ungdomsorganisationer til at køre ud og hente 
grøntet herunder tilladelse til afhentning med trailer. 
 
 
 
• Høringssvarene vedr. den ny driftsplan for det gamle Klosterheden distrikt. 
 
Nepenthes: 
 
Eg frem for Bøg: 
HAH oplyste at driftsformen med naturnær drift og selvforyngelse på lang sigt vil favorisere bøgen. 
Klimaudviklingen mod et varmere klima vil øge muligheden for selvforyngelse i bøg. Og plantning 
af renafdrifter med eg når det drejer sig om fortsat skovdrift kan distriktet fuldt tilslutte sig. 
 
BF: Det er fint med bøg, Vi mangler bøg her i Vestjylland. Mange vil gerne opleve bøgen omkring 
udspringstidspunktet. 
 
SJ: Jeg ser gerne noget mere Eg. Den er mere lysåben og giver et godt skovbillede. 
 
KB: Distriktet kunne sætte et fast mål for egeandelen.  
 
FB: Planen skal jo evalueres og så kan vi jo se på hvordan det er gået med den nuværende målsæt-
ning. 
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TBS: Vi forventer at der kommer stormfald, der vil give behov for nykulturer. Her vil egen komme 
ind som højt prioriteret. 
 
 
Handlingsplan for dødt ved : 
HAH oplyste at man gerne vil øge mængden af dødt ved i skoven. Det kan bl.a. gøres ved instrukser 
til maskinførere og sankere. Brugerrådet blev bedt om en holdning til om der skal arbejdes for yder-
ligere kontrol af mængden eller skal der arbejdes for at øge mængden af dødt ved. 
 
POJ: Mængden af dødt ved er et resultat af den udførte drift. At måle mængden er overflødigt. 
BBL: Det drejer sig om en holdningsbearbejdelse hos de involverede i driften. 
KB: Vi skal sikre at det er mange forskellige arter der bidrager. 
SJ: Der skal sikres både stående døde træer og liggende dødt ved på skovbunden. 
 
Samlet blev konklusionen at ressourcerne bruges til at øge mængden af dødt ved. 
 
 
Øgede områder med urørt skov: 
Distriktet mener der skal ses samlet på Skov- og Naturstyrelsen og der skal udlægges mest urørt 
skov, hvor det er mest spændende. 
 
SJ: Det ville være bedre med mange små arealer med urørt skov, hvorfra der kunne ske spredning af 
flora og fauna til de mellemliggende arealer. 
KB: De urørte arealer skal bindes sammen. 
BBL: Det er ikke rene fordele med urørt skov. Worsø i Horsens fjord er hårdt plaget af skarven og 
ikke noget kønt syn. 
HØ: 20% urørt skov er meget. Der skal også sikres en økonomisk udnyttelse af arealerne. 
 
TBS konkluderede at mængden af urørt skov skulle vurderes samlet for styrelsen og at intentioner-
ne med at plante mere spændende løvskov på Klosterheden for at det evt. senere kunne udlægges 
som urørt skov var rigtig. En øget udlægning af urørt plantage synes ikke tiltalende. 
 
 
Reintroduktion af store græssere: 
Europæisk bison: 
TBS gennemgik kort konklusionerne fra bisonrapporten og tilføjede at der er mange uafklarede 
spørgsmål omkring introduktion af bison, herunder hvor farlig er den, og hvorledes opfattes den af 
skovgæsterne. Hvori ligger forskellen i naturplejen til vores skovkvæg? 
FB: Natur kan være besværlig og ikke nem at håndtere, men vi bør overveje om ikke vi skal give 
plads til mere fri natur. 
SJ: Det er meget sandsynligt at bisonerne vil løbe væk, hvis de ikke er under hegn. 
BBL: De foreslåede dyr kan man se i dyrehaver, jeg synes man skal lade dem være der.  
HØ: Jeg er imod udsætningen. Der skal kun være naturlige og uberørte dyr i distriktet. 
CF: Imod udsætning. Det vil kræve hegn, hvilket jeg ikke finder hensigtsmæssigt. 
POJ: Jeg synes der mange problemer med udsætningen og det vil blive mere Tivoli end naturpleje. 
TBS spurgte om han kunne konkludere at der var et vist forbehold imod udsætningen. Hertil svare-
de flertallet, at det ikke kun var forbehold men en klar modstand imod udsætningen. 
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Anvendelse af eksoter i den naturnære drift: 
HAH redegjorde for at anvendelsen af douglasgran hænger direkte sammen med dens stabilitet i et 
storm og vindpåvirket landskab. 
Contorta: Tenderer til at være invasiv. Distriktet ønsker også at nedsætte brugen. 
Glansbladet hæg: Plantes ikke mere og bekæmpes, hvor det findes formålstjenligt. 
Rugosa: Distriktet påtænker kampagne mod rugosa, hvor den er meget aggressiv. 
 
Brugerrådet tilsluttede sig distriktets ønske om at igangsætte bekæmpelsen af de invasive arter. 
 
 
Andet: 
 
HAH gennemgik kort de resterende konkrete forslag, der primært omhandlede øget anvendelse af 
græsning. 
 
Sønderholmene og Plet Enge: 
Græsning med vildkvæg og vilde heste?? 
 
Møborg skov 
Græsning af hele området med vildt/kvæg. 
 
Resenborg plantage: 
Selvforyngelse af eg i ægr. 
Plantning af eg 
Bekæmpelse af bjørneklo. 
Græsning. 
 
Plethøj: 
Genoptagelse af græsning med evt. indtag af skov. 
 
Skalstrup: 
Eg eller bøgeblanding? 
 
Åbjerg skov: 
Græsning på eng og hede samt evt. skov. 
 
 
Brugerrådet tilsluttede sig ideen om øget græsning i det omfang lokale landmænd kunne foretage 
afgræsningen. 
 
 
Friluftsrådet: 
 
Friluftsrådet har givet megen ros og havde følgende konkrete forslag: 
 
Formidling af den naturnære drift: 
Revideret pixiplan når den er endelig vedtaget. 
Foldere og skilte ved rekreative centre. 
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KB: Det er vigtigt med formidlingen af den naturnære drift. En kommende pixiplan må gerne være 
mere pædagogisk og der må meget gerne være materiale, der kan formidle skovdriften til børn. 
SJ: Der må gerne være bedre kort, der kan bruges til at orientere sig i skoven, også når man kommer 
udenfor stierne. 
HØ: Det er meget vigtigt med formidlingen. Men pas på med skiltningen, det vil være synd at fylde 
skoven med skilte for at formidle. Så er det bedre at lave flere nye foldere. 
TBS: Jeg kan fuldt tilslutte mig HØ og mener ikke vi skal skilte i naturen ud over på P-pladserne. 
 
Driftsplan og kronvildtforvaltning. 
HAH redegjorde for distriktets holdning, som er at forvaltning af kronvildtet sker i samarbejde med 
naboer og jægere for at få en samlet regional plan. Der er derfor ikke lavet særskilt plan for dette i 
driftsplanen.  
Brugerrådet tilsluttede sig at forvaltningen sker efter aftale i et regionalt forum. 
 
 
Tilgængelighed: 
 
KB: Der er mange vildtlommer så der er store arealer, der ikke er tilgængelige for o-løbere. 
FB: Der må gerne være bedre kort med højdekurver 
TBS: De bedste opdaterede kort vil være at finde elektronisk og kan findes på www.frilufskortet.dk 
 
Danmarks Idræts-Forbund: 
 
Ros. 
Tilgængelighed: 
Gerne sikre tilgængelighed ved et velfungerende sti og vejsystem. 
Ingen yderligere bemærkninger fra brugerrådet udover tidligere. 
 
Lemvig kommune: 
 
Godt med sammenvejningen af den mangesidede benyttelse af arealerne. 
 
DOF Ringkøbing Amt. 
 
Stort og tiltrængt løft til skovnaturen i området. 
Ønske om mere dødt ved bl.a. til gavn for de hulrugende fugle. 
Bedre sammenhæng imellem naturskovsarealer for at sikre spredning af arter mellem områderne. 
Drift af enge og overdrev uden omlægning og gødskning 
Desuden bemærkning om jagt på styrelsens arealer i EF fuglebeskyttelsesområderne, Nissum Fjord, 
arealer ved Plethøj 
 
TBS: Jagtudøvelsen sker i overensstemmelse med de retningslinier, der er for områderne. Distriktet 
tager kontakt til DOF for at afklare misforståelser. 
 
Arealkøb af yngleområder for engfugle. 
Der blev fra brugerrådet peget på arealet nord for Søndbjerg strand som en mulighed. 
 
BBL nævnte at jægerforbundet bakkede fuldt op om forslaget til driftsplan, blot var man bekymrede 
over om den naturnære drift ville medføre opsætning af mere vildthegn. 
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TBS mente at når først der kom mere løvtræ forventer man at der skulle blive mindre hegn fordi 
der så var løvtræ tilgængelig over hele distriktet. 
 
POJ: Danmarks Naturfredningsforening bakker fuldt op om forslaget til driftsplanen. 
 
 
• Evt. udleje af fiskeri. 
 
Forslaget omhandlede øget fiskeri i Råsted lilleå .  
TBS oplyste at der godt kunne åbnes for mere fiskeri, men at der skulle friholdes arealer af hensyn 
til odderen og rastende fugle i søen i fårefolden. 
Efter drøftelser i brugerrådet blev det konklusionen at det nye fiskeri blev tilbudt til foreninger der i 
forvejen havde interesser i fiskevandet. Der skulle være krav om dokumentation for pleje og der 
skulle være krav om salg af dagkort så området også var tilgængeligt for ikke organiserede lystfi-
skere. 
 
• Rydning af kæmpehøjene i Schuberts Plantage 
FB har fremsendt forslag til rydning af gravhøjene i Femhøjsande plantage. 
TBS kunne fuldt tilslutte sig ideen og opgaven vil blive taget med i arbejdplanen for 2005. 
 
 
• Større planlagte tiltag i 2005. 
TBS redegjorde for de større tiltag for 2005 

 
Bekæmpelse af invasive arter: Der vil specielt næste år blive taget fat på bekæmpelsen af 
de invasive arter som contorta, glansbladet hæg og rynket rose. 
 
Naturbussen: Bevillingen er nu klar og vi skal ud og købe bus for ca. 1 million kr. Det bli-
ver et meget spændende projekt som vi glæder os til at tage fat på. 
 
I Stråsø plantage ryddes skoven ved Stolbjerg søerne. Der genskabes herved mere hedea-
real. 
 
Skilteprogrammet opdateres på den sydlige del af distriket, så man får opfattelsen af di-
striktet er en enhed under Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Ved høfde Q og Houvig etableres der nye og bedre toiletter. 
 
Samarbejde med DSB om specialtog til naturoplevelser på distriktet. Der er forslag om en 
tur til Vest Stadil Fjord, ”Gåseekspressen”, og en tur til hederne i blomstringstiden. 
 
Skovens dag 2005 bliver afholdt 8.maj og distriktet vil sætte fokus på H.C.Andersens be-
søg til Nr. Wosborg hede og lærkehøj. 
 
Engpleje: Distriktet er tovholder for udarbejdelse af et forslag til et EU-LIFE projekt om 
engfugle.  
Distriktets udleje af engarealer til landmænd går bedre end forventet, hvilket formentlig 
skyldes et nyt ha tilskud til vedvarende græsarealer. 
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• Evt. 
 
HØ: Er det muligt at få et oversigtskort over distriktets samlede arealer 
TBS: Vi sørger for at bestille et oversigtskort til alle brugerrådets medlemmer. 
 
UH: Er der planer om salg af arealer fra Klosterheden? 
TBS: Der er ikke konkrete planer om salg af arealer fra Klosterheden 
 
SJ: Hvor sker annoncering af distriktets publikumstiltag. 
TBS: Vi har flyttet vores annoncering fra de enkelte lokalaviser(ca.10) til regionalavisen 
MIDT/VEST, som er den ugeavis der dækker distriktets område bedst. Desuden annonceres turene 
på distriktets hjemmeside (skovognatur.dk/klosterheden), og på naturnet.dk, i folderen ”Ud på tur” 
og i lokalradioen. 
Da der kommer ca. hvad vi har forventet til vores ture håber vi at folk vænner sig til at søge efter 
vores arrangementer i regionalavisen MIDT/VEST. 
SJ: Jeg synes ikke distriktet skal spare på annonceringen når man har brugt ressourcer på at lave tu-
rene.  
 
• Nyt møde: 
Forslag til ny mødedato og tidspunkt sendes ud af distriktet. 


