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1. Godkendelse af dagsorden 

På grund af vedvarende og kraftigt regnvejr, blev den planlagte besigtigelse på 
Vind hede aflyst. Brugerrådsmødet blev afholdt indendørs i samlingsrummet Fejsø. 
 

2. EU life+ hedeprojekt 
(CSH)  Life Hedeprojektet er et nationalt naturprojekt, der med støtte fra EU, har til 
formål at genskabe og bevare naturværdierne på nogle af Danmarks største heder. 
Kun heder beliggende indenfor natura 2000 områder kan indgå i projektet. På Na-
turstyrelsens arealer i Vestjylland er der således planlagt aktiviteter på Vind, Nr. 
Vosborg, Sdr. Vosborg, Østersande og Idom heder.  
Aktiviteterne består af hedeafbrænding, fældning af massiv træopvækst, indheg-
ning for afgræsning med får og heste og endelig pletvis afskrælning af humuslag. 

  

 
3. Natura 2000 plejeplaner inden for Naturstyrelsen Vestjylland  

(CSH) Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. 
Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er 
sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 
Natura 2000-planen består af en delplan for hvert Natura 2000-område. Delplanen 
opstiller et langsigtet mål for områdets natur og et indsatsprogram for perioden 
2010-2015. 
I Naturstyrelsen Vestjylland drejer det sig om følgende N2000 områder: 
64, Heder og klitter på Skovbjerg bakkeø, Idom å og hede 
65, Nissum fjord 
66, Stadil fjord og Vest Stadil fjord 
74, Husby klit 
224, Flynder å og heder i Klosterhede plantage 
 
Der arbejdes for tiden med udfærdigelse af plejeplan for de nævnte områder. 
 
 
 
 

 2 



4. Statslig skovrejsning omkring større byer 
(TBS) Statslig skovrejsning er blevet prioriteret i finansloven for 2012 og 2013.  
Skovrejsningen er betinget af medfinansiering fra kommuner, vandværker og EU. 
Skovrejsningen skal primært finde sted ved større byer, samt i områder med drik-
kevandsinteresser.  
I en årrække har NST pga de meget høje jordpriser kun haft bevillingsmæssigt rå-
derum til at prioritere projekter med såkaldt 100 % medfinansiering, dvs. projekter, 
hvor kommune og/eller vandværker finansierer jordkøbet fuldstændig. NST skal i 
disse projekter kun betale anlæg, handelsudgifter samt evt. pristab ifm. frasalg af 
huse.  Det betød, at en række såkaldte "50 % aftaler" blev nedprioriteret.  Med den 
øgede bevilling er der igen mulighed for at prioritere andet end "100 % aftalerne".  
I Vestjylland har der været peget på egnede områder omkring Ringkøbing, Vide-
bæk, Ulfborg og Holstebro byer. Eventuelle erhvervelser af jord til skovrejsning vil 
udelukkende finde sted ad frivillighedens vej, og samtidigt i tæt samarbejde med de 
berørte kommuner. 
 

 
5. Statslig vådområdeindsats 

(TBS) Regeringen har besluttet at igangsætte en statslig vådområdeindsats. 
I alt afsættes for hele landet knap 160 mio. kr. i 2012 – 2013 til den nye indsats. 
Den vil supplere den igangværende kommunale projektindsats, men koncentrere 
sig om et mindre antal storskalaprojekter.  I Vestjylland arbejdes der med at lave et 
vådområdeprojekt ved Susgårde pumpelaug. (Nissum fjord). 

 
6. Ny struktur i Naturstyrelsen 

(TBS) Naturstyrelsen skal have ny struktur, der kan sikre, at opgaverne kan løses 
med færre medarbejdere, færre chefer og på færre adresser. I den forbindelse er 
der aftalt et større antal frivillige fratrædelser de kommende år. Desuden er der 
varslet afskedigelser primært på byenhederne (miljøcentrene). Strukturændringerne 
omfatter slankning af direktionen og nedbringelse af antal adresser med rokering af 
medarbejdere til følge. Det betyder, at byenheden i Ringkøbing forventes nedlagt 
på længere sigt, og at medarbejderne tilbydes flytning til de enheder, som fremover 
skal klare opgaverne. Arbejdet med vand og spildevand henlægges til enhedskon-
toret i Klosterheden, og et antal medarbejdere tilbydes at flytte med opgaverne til 
den ”nye” naturforvaltningsenhed.   
Visse myndighedsopgaver som hidtil har været løst af lokalenhederne, bliver flyttet 
til centralenheden i København eller til specialiserede naturforvaltningsenheder ude 
i landet. Det er f.eks. opgaver i forhold til skovloven og strandbeskyttelsesloven. 
Der er stadigvæk mange ”løse ender” og uafklarede spørgsmål i forhold til den en-
delige nye struktur. 

 
7. Udarbejdelse af ny driftsplan for den sydlige del af enheden 

(TBS) Driftsplanen for det gamle Ulborg skovdistrikt er udløbet. Der skal derfor ud-
arbejdes en ny driftsplan. Der er ansat en medarbejder, som med hjemsted på Na-
turforvaltningsenheden Midtjylland, skal være projektleder. Der bliver desuden be-
hov for input fra medarbejdere på naturforvaltningsenheden Vestjylland.  
Brugerrådet inviteres ligeledes til at medvirke ved planens udarbejdelse.  
Andre interessegrupper og brugergrupper tænkes selvfølgelig også at medvirke, for 
at få det bedst mulige resultat ud af planarbejdet.  
Som noget nyt vil man i driftsplanen fokusere mere på friluftsliv og offentlighedens 
brug af naturarealerne. Der er ideer om at inddele arealerne i forskellige friluftszo-
ner, for at opnå den mest hensigtsmæssige fordeling mellem benyttelse og beskyt-
telse i forhold til de anvendte ressourcer. 
Der afholdes opstartsmøde i juni måned. 
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Hvis der blandt brugerrådets medlemmer er interesse for at deltage aktivt i plan-
lægningsprocessen, bedes det meddelt enheden i løbet af juni måned.  
 

8. Større og mindre projekter (biodiversitet, kulturer, Life m.v.) 
På naturforvaltningsenheden Vestjylland er der forskellige projekter i stø-
beskeen, udover skovrejsning og det statslige vådområdeprojekt ved Sus-
gårde. 

• Der arbejdes på opstart af et nyt lifeprojekt kaldet sårbar 
Vestjydsk natur. 

• Invasive arter (mårhund, mink) 
• Harboøre Tange  
• Der er søgt om en tillægsbevilling til ekstra skovkulturindsats 
• Mindre projekt vedr. biodiversitet 

 
 

9. Nyt fra distriktet  
• Et fugletårn ved Gørding blev indviet den 21. april. En havørn var 

så venlig at vise sig frem foran deltagerne. 
• Skovens dag blev afholdt i Hoverdal den 29. april. Der var 4 - 500 

deltagere, hvilket er lidt færre end sædvanligt. De mange frivillige 
aktører gjorde en fin indsats, og der var tilpas plads ved de forskel-
lige aktivteter. 

• Naturrum Thyborøn indvies den 16. juni 
 

10. Evt. 
(Allan Kjær Villesen)  - havde haft en kedelig oplevelse på skovlegepladsen 
ved Risbæk. En balancestamme var utrolig glat på grund af slid, hvilket re-
sulterede i, at en person faldt ned fra stammen og slog sig kraftigt. 
(TBS) Vores skovlegepladser er udsat for stort slid, og træmaterialerne råd-
ner efter nogle år. Vi kigger på den pågældende balancestamme for at se, 
om den kan gøres mere skridsikker i fugtigt vejr. Måske ved at skære riller i 
træet eller ved at montere skridsikkert materiale?  
(Karen Barfod) har været forfatter af en bog om udeundervisning. 
Bogen blev omdelt til brugerrådets medlemmer til inspiration. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Thomas Borup Svendsen 
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