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• Grønne partnerskaber 
Christian Flaskager Pedersen redegjorde for vilkår for aftaler om grønne partnerskaber. Der er 
indgået aftale om etablering af en handicapsti i Lemvig kommune. 
Af andre mulige partnerskaber, som er ”på tegnebrættet” mellem SNS og kommunale myndigheder 
eller private grupper/enkeltpersoner kan nævnes: bekæmpelse af invasive arter, udnyttelse af det 
nedlagte Nr. Lyngvig fyr, forbedring af livsvilkår for agerhøns i Lemvig kommune, projekt 
udeskole i Lemvig kommune og forbedring af rekreative forhold ved Kulsøen.  
 
• SNS certificering 
SNS er blevet certificeret efter reglerne i FSC og PEFC.  
Det er firmaet NEPCon, som på distrikterne kontrollerer om de udstukne certificeringsregler 
overholdes i den daglige drift.  
distriktet har nyligt haft besøg af NEPCon, uden at det gav anledning til 
bemærkninger. 
 
• Orientering om kystdirektoratets nye data for fremtidige vandstandshøjder i 

de vestjyske fjorde. (John Clausen) 
 (JC) Meget tyder på, at klimaændringer kan få vandstanden til at stige 
kraftigt i de Vestjyske fjorde og dermed også i vandløb. Det vil få 
konsekvenser for de lavtliggende jorde, og dermed direkte på diverse 
naturprojekter. 

 

Et flertal i brugerrådet mente dog ikke, at dette emne naturligt hører 
hjemme i brugerrådets arbejde. Man kunne derimod opfordre K 
 
ystdirektoratet til at afholde en temaaften, hvor problemstillingerne 
omkring en fremtidig vandstandsstigning kan belyses og diskuteres. 

 
• Samarbejde med turistbranchen 
Dina Overgaard redegjorde for de tiltag, som var udført i regi af 
Lemvig/Struer og Holstebro turistbureauer. Der arbejdes på en styrkelse af 
naturoplevelserne for turisterne i det Vestjyske. Turismens anvendelse af 
naturen, skal foregå på en bæredygtig måde, men dog i langt højere grad 
udnytte de utallige muligheder som findes i området. Der tænkes f. eks. på 
bedre muligheder for rideferie. Det kan være kortere ture på de 
eksisterende rideruter i Klosterheden, eller det kan være mulighed for 
flerdagsture langs hav, fjord og strandenge. Placering af rideruter på diger 
kræver dispensation i forhold til adgangsreglerne i 
reservatbekendtgørelsen. 
 
• Forslag om flere tilbud til motion og bevægelse i 

Klosterheden statsskovdistrikt. (Karen Barfod) 
Der findes allerede et stort og veludbygget system af vandreruter, 
cykelruter og rideruter i Klosterheden plantage. Karen Barfod mener dog, at det kan gøres endnu 
bedre. Løberuter med meget tydelig afmærkning i terrænet, og måske med indlagte afstandsmærker. 
Mange løbere ønsker af konkurrencehensyn og af sociale grunde at løbe ”i flok” på veldefinerede 
ruter. Der skal være gode steder til træklatring. Steder som måske ikke er velkendte for 
offentligheden, men som ville blive tilgængelige med bedre skiltning eller markeret på 



hjemmesiden. Der kan i skoven være velegnede lokaliteter til aktiviteter som rollespil. Flere 
cykelruter med indlagte udfordringer for mountainbikes ville blive modtaget med glæde. 
Brugerrådet bakkede ideerne op, og distriktet er positiv overfor alle forbedringsforslag af hele 
pakken af velfærdsydelser overfor skovens brugere. En del af arbejdet kan uden tvivl udføres som 
grønne partnerskaber med tæt dialog og samarbejde mellem skovdistriktet og de berørte brugere. 
Distriktet påregner at nå et par af aktiviteteren i 2008. 
Karen Barfod har udarbejdet et notat om ideerne.  
Se evt. vedlagte link:  
  
• Græsningslaug. DN afdelingen for Lemvig håber at have det 1. 

græsningslaug oprettet i starten af det nye kalenderår! (John Clausen) 
John Clausen meddeler, at han nu har kontakt til 14 personer, som ønsker at indgå i et 
kogræsserlaug. Distriktet er indstillet på at finde et egnet areal, som kan stilles til rådighed for 
forsøget. 
 
• EAT- projekt på Gjellerodde. Økologisk, bæredygtigt landbrugs turisme 

projekt som Berit har deltaget i. Græsnings forsøg på Gjellerodde, hvor får 
bl.a. skal æde hybenrose. (Berit Kiilerich)  

Berit fortalte om et projekt, hvor hun i 3 år har  haft en aftale med Lemvig kommune om afgræsning 
af ca. 100 ha strandeng på Gjellerodde. Afgræsningen med en stor flok får har medført, at 
vegetationen er helt kort, og at tilgroningen med trævækst og hybenroser er stoppet. Enkelte 
personer har klaget over fårene og specielt deres efterladenskaber, men der har også været positive 
oplevelser med blandt andet et indslag om Limfjordsfortællinger.  
 
• Ny struktur  (SNS og BLS) 
(TBS) orienterede om den nye struktur i miljøministeriet. Den ”gamle” SNS er opsplittet i BLS (by- 
og landskabsstyrelsen) og det ”nye” SNS (skov- og naturstyrelsen). BLS er primært er rettet mod 
administrationen (kommuner, region og miljøcentre).  
Det nye reducerede SNS skal være mere borgerorienteret og skabe rum og rammer for 
befolkningens natur- og friluftsoplevelser. Drift og pleje af de statsejede arealer påhviler stadigvæk 
SNS. 
 
• Særlig vand- og naturindsats. Projektet ved Skærum Mølle, Lilleåen 
Christian Hollesen gennemgik det materiale, som konsulentfirmaet Rambøll indtil nu har udarbejdet 
i den forundersøgelse, som er iværksat for projektområdet. Desværre er en af de største lodsejere 
blevet betænkelig ved at medvirke til projektets udførelse. Det drejer sig om en lodsejer som ejer en 
del af det lavtliggende engareal, som bliver afvandet ved pumpning. Det undersøges, om projektet 
eventuelt kan gennemføres i en lidt reduceret form i forhold til første udkast. 
  
• Distriktets arbejdsprogram 2008 
Distriktet arbejder p.t. på planlægning af arbejdsprogram for 2008. Foruden de normale 
driftsmæssige opgaver, som er tilknyttet arealdriften, vil der blive øget opmærksomhed på 
velfærdsydelser. Det er målet at forbedre befolkningens muligheder for natur- og friluftsoplevelser i 
distriktets arbejdsområde.  
 
• Evt.  
Næste brugerrådsmøde vil blive et offentligt møde i februar måned 2008. 
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