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1.1.07-31.12.09 

afbud 

Dina Overgård Indsat sept. 2007 afbud 
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Brugerrådet mødtes kl. 15 i skoven ved Stensbækvej. Her kunne man se et eksempel på en nyindrettet 
primitiv overnatningsplads med udsigt til bæveraktiviteter. Der er lavet 4 nye primitive overnatningspladser 
geografisk spredt. Der er på pladserne opsat et cementrør fyldt med sand, så der er mulighed for at tænde 
bål. Pladserne skal ikke reserveres, men kan frit bruges af alle. Pladserne ligger i Klosterheden, Fejsø og 
Hoverdal Plantager. 
 
 
Dagsorden: 

1. Sikkerhed ved badesøer på SNS arealer 
2. Projekt Skærum Mølle 
3. Nissum fjord (engpleje, stisystem, forbedring af skiltning og infosystemer m.v.) 
4. Harboøre Tange (John Clausen) 
5. Status efter besigtigelsesmøde ved Nr. Lyngvig fyr (John Clausen) 
6. Projekt brintbil (John Clausen) 
7. Nyt fra distriktet ( hundeskov i Ølgryde, Filsø storhegn og evt. genskabelse af sø, status for 

bæverbestanden m.v.) 
8. Strukturændringer i nyt SNS 
9. Evt. 

  
      
 

1. Sikkerhed ved badesøer på SNS arealer 
På baggrund af en henvendelse fra Ulfborg turistbureau, drøftedes sikkerheden ved badesøer på Skov- og 
Naturstyrelsens arealer. Der er to badesøer indenfor enhedens område. Det drejer sig om Skave mosen i 
Husby plantage og badesøen i Stråsø plantage ved Lystlundvej. Begge steder er vanddybden beskeden og 
bunden rimelig flad og fast. Det udelukker selvfølgelig ikke, at det kan lade sig gøre at drukne i søerne, men 
sammenlignet med Vesterhavets farlige understrømme vurderes risikoen at være minimal. Hvis man vælger 
at opsætte en redningspost er det vigtigt at den bliver vedligeholdt. Risikoen for, at der bliver lavet hærværk 
på materiellet er til stede. Der skal endvidere være daglige tilsyn i badesæsonen. Det blev på 



brugerrådsmødet bifaldet, at der ikke blev opstillet redningsposter, og at der er lavet opslag med advarsler 
og gode sikkerhedsråd til badegæsterne.  
 

2. Projekt Skærum Mølle 
Forundersøgelsen er færdig, og et eksemplar af rapporten er afleveret til lodsejerne m.fl. Rapporten ligger 
ligeledes til gennemsyn på distriktskontoret. 
De problemer med en lodsejer, som ikke var positivt indstillet overfor projektet, ser nu ud til at kunne løses. 
Ejendommen Øgelstrup, som ejer en stor del af projektområdet langs Lilleåen, er sat til salg. Skov- og 
Naturstyrelsen arbejder på at erhverve ejendommen, og frastykke de arealer som ligger inden for 
projektområdet. De øvrige arealer vil indgå i et større magelæg og frasalg. En eventuel handel skal 
godkendes af folketingets finansudvalg, og denne proces er sat i gang. 
Se evt. vores hjemmeside for yderligere beskrivelse: 
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Vestjylland/Nyheder/naturprojekt_skaerummoelle.htm 
 

3. Nissum fjord (engpleje, stisystem, forbedring af skiltning og infosystemer m.v.) 
TBS orienterede om de mange tiltag, der skulle forbedre naturforholdene og gøre adgangsmulighederne 
omkring Nissum Fjord bedre. Der er forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med afgræsning, ridestier, 
vandrestier, infotavler og overnatningsmuligheder. SNS, Vestjylland har iværksat pleje af arealerne ved 
Gørding dæmningen. Fugletårnet ved Gørding er repareret, og der kan nu opleves et rigt fugleliv i området. 
Jens Overgaard har lovet at hjælpe med at tegne og komme med forslag til, hvordan formidlingen af 
fuglelivet i og omkring Nissum Fjord kan forbedres. På Torsminde Tangen har afgræsningen i år ikke været 
optimal pga. bluetongue og tørken i maj/juni. En stor del af plejen er derfor foretaget ved slåning og høslet. 
 
Bertel Jensen og Berit Kiilerich udtrykte bekymring over, om det fremtidigt ville blive muligt at finde dyr til 
naturplejeopgaverne. Der er tendens til, at de større dyrehold forsvinder, og det er tvivlsomt, om deres 
afløsere findes.  
 
Vejmyndighederne har udtrykt ønske om, at grøfterne, som skal lede vand væk fra landevejen på 
Torsmindetangen, bliver oprenset.  
Allan Kjær Villesen understregede, at det er vigtigt, at en sådan oprensning sker på en sådan måde, at 
engene ikke bliver tørlagte. 
 

4. Harboøre Tange (John Clausen) 
Også på Harboøre Tange har der været for få dyr. Der er med traktor slået ca. 150 ha, som var dækket med 
grov vegetation af primært høje tagrør. Den årlige ynglefugletælling gav et nedslående resultat for de 
forskellige arter af vadefugle. Slusen kører nu, men der har været væsentlige indkøringsvanskeligheder. Det 
overvejes at ændre slusepraksis, således at slusedriften ændres så minimumsvandstanden hæves og det 
året rundt sikres at maksimum vandstanden ikke bliver for høj. Det skal selvfølgelig drøftes I brugergruppen. 
 

5. Status efter besigtigelsesmøde ved Nr. Lyngvig fyr (John Clausen) 
CSH orienterede om sagsforløb og principper for de planlagte plejetiltag på klithederne omkring Nr. Lyngvig 
fyr. 
På det afholdte planlægningsmøde med indbudte grundejerforeninger, jagtforeninger og andre 
interessegrupper, kunne vi indgå nogle kompromisløsninger, hvor de flestes særinteresser blev tilgodeset - 
se evt. referat på hjemmesiden. 
Arbejdet med fældning af nåletræsopvækst er sat i udbud, og vil blive udført hurtigst muligt. 
Se evt. hjemmeside for yderligere oplysninger: 
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Vestjylland/Nyheder/nrlyngvig.htm 
 

6. Projekt brintbil (John Clausen) 
TBS orienterede om planerne om at placere en brintdrevet bil i Klosterheden plantage. Bilen skal primært stå 
til rådighed for handicappede, som ønsker at komme på skovtur. Der er for nyligt indviet en brintbil i 
Ringkøbing by. Den udgave af brintbil der skal bruges i Klosterheden ligner en lille golfvogn, og er endnu 
ikke klar.  
Se evt. hjemmeside: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Vestjylland/Nyheder/Brintbil_indvielse.htm 
 

7. Nyt fra distriktet  



CSH fortalte om den nye hundeskov som netop er lavet  i Ølgryde skov. Placeringen appelerer primært til 
hundeejere i Holstebro by, men selvfølgelig også til de mindre landsbysamfund i nærheden. Der er nu i alt 5 
hundeskove inden for enhedens område. En i Femhøjsande tæt på Ringkøbing by. En i Husby, nok mest 
brugt af de mange turister og sommerhusejere. En i Hornet tæt på Struer by, og en centralt i Klosterheden 
plantage tæt på Lemvig by. Alle hundeskovene bliver flittigt brugt af glade hunde og deres ejere ! 
Tilstedeværelsen af hundeskove gør det samtidigt mindre acceptabelt, at enkelte hundeejere kan finde på at 
lade hunden løbe løs under en almindelig skovtur. 
 
CSH berettede om opsætning af en stor indhegning ved Lystbæk. Det er tanken i foråret 2009 at udleje de 
ca 90 ha til én eller flere dyreholdere. Arealet består af tør, sandet jord langs den offentlige vej Kronhedevej. 
Disse arealer skulle med tiden blive til overdrev/hede med vid udsigt over ådalen og Sdr. Vosborg hede. Ned 
mod Madum å bliver jordbunden mere fugtig, og engpræget. De fleste nåletræshegn, som hidtil har opdelt 
arealerne og spærret for den vide udsigt over ådalen er fjernet. 
Der foreligger et gammelt projekt om genskabelse af Fiilsø. Et stort og spændende søprojekt, som kan 
realiseres, hvis de fornødne bevillinger kan fremskaffes. 
 
TBS orienterede kort om forskellige iværksatte eller afsluttede tiltag. 
 
Der er udarbejdet et projektforslag om anvendelse af fyr og fyrmesterbolig ved Nr. Lyngvig Fyr. Projektet er 
et samarbejdsprojekt mellem kommunen, museet og Skov- og Naturstyrelsen. Projektet strander pt på, at 
der endnu ikke er opnået enighed med Forsvarsministeriet om vilkårene for overdragelse af fyr og 
fyrmesterbolig til Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Der er I samarbejde med Ringkjøbing-Skjern kommune, flere skoler og Orienteringsklubben etableret en ny 
O-løbsrute I Femhøjsande. Ruten er med faste poster og løber over private, kommunale og statslige areler. 
Yderligere information på hjemmesiden:  
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Vestjylland/Nyheder/Femhoejsande_oloeb.htm 
 
Ved Troldhede brunkulsleje er der påbegyndt anlæg af et nyt stiforløb langs Vorgod Å og det øvrige 
område gennemgås, for at gøre området mere publikumsvenligt. Bertel Jensen foreslog, at næste 
brugerrådsmøde evt. kunne afholdes i området – ligesom han gerne ville finde egnede lokaler. 
 
Projekt ”Udeskole” fungerer i Lemvig kommune, hvor alle 4. klasser har henlagt en del af undervisningen i 
den frie natur. 
 
En løberute er på tegnebrættet i Husby klitplantage. 
 
Grønne partnerskaber forsøges udbygget. Der er p.t. partnerskaber vedr. agerhønseprojekt, anlæg ved 
Bovbjerg fyr og stiforløb ved Vandborg. 
 
 
 

8. Strukturændringer i nyt SNS 
TBS orienterede brugerrådet om de netop afsluttede strukturændringer. Det drejer sig om afskedigelse af 9 
skovarbejderårsværk på enheden Vestjylland. På landsplan er der planlagt en omlægning af arbejdskraft, og 
tilhørende ændret fokusering på opgaver. Der kan henvises til Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside for en 
nøjere uddybning. http://www.skovognatur.dk/Nyheder/ny_sns.htm 
 

9. Evt. 
TBS orienterede om forskellige projektideer, der endnu kun er på skitsestadiet.  
 
Opførelse af en toiletbygning ved Femhøjsande er ønsket af mange af skovens brugere. Der er 
skovlegeplads, grillplads, hundeskov, o-løbsbane og mange mountainbikere så området bliver flittigt brugt. 
Ringkøbing kommune har tilbudt at renholde bygningen, så det er kun bevilling til opførelsen, som SNS skal 
forsøge at skaffe. 
 



Indkøb og opstilling af mobilt webcam udstyr til "hjemmesiden". Skal kunne flyttes efter årstiden. Gæs, 
kronvildt, bæver og fuglerede er oplagte emner at formidle. Afventer løsning af forskellige tekniske 
vanskeligheder. 
 
Indkøb og opstilling af mobil udstillings- og observationsvogn. Konkret tænkes indkøb af sættevogn, 
der kan flyttes rundt efter årstidens muligheder. Indrettet med udstilling og kighuller/luger. Evt. med 1 eller 2 
faste kikkerter/teleskoper. Bruges til gæs, kronvildt, bæver, vadefugle m.m. Sløringsnet til skjul ad 
adgangssti. Dekoreres som Naturbussen. 
 
Karen Barfod har fremsat forslag om skabelse af en fortællesti – bl.a. til brug for udeskole og Naturbase 
Fruerhøj. 
 
 
 
Allan Villesen  spurgte til anlæg af et skovrejsningsprojekt i følsomt område ved Flynder å. TBS kender ikke 
til et skovrejsningsprojekt i området. Det er i givet fald kommunen der skal give de fornødne tilladelser.  
 
John Clausen kunne viderebringe en stor begejstring for de gode ridestier, som er anlagt i Klosterheden 
plantage. Rytterne er generelt meget begejstrede for de gode muligheder for ridning ad ridestierne i de 
kønne omgivelser. 
 
Finn Bækdal spurgte til, om brugerrådet ville blive spurgt først, før vi eventuelt besluttede at reducere i 
antallet af vandrestier eller andre publikumsindretninger som måske ikke blev benyttet i rimeligt omfang? 
TBS svarede, at det efter hans mening ikke var meningen, at brugerrådet skulle inddrages i enkeltsager. 
Derimod vil det være hensigtsmæssigt, at vi i brugerrådet diskuterer principper for, hvordan vi i en situation 
med færre medarbejdere og evt. mindre bevillinger skal forvalte ressourcerne. Der er nemlig ikke plads til, at 
alle ønsker kan opfyldes i fremtiden.  
 
TBS. Minkprojektet, som for hele landet bliver koordineret af Dorte Flindt-Egebak fra SNS, Vestjylland, 
forløber tilfredsstillende. Det har vist sig, at der i minkfælderne bliver fanget færre mink end forventet. Hvis 
det betyder, at der også reelt lever færre mink i naturen end forventet, er det jo glædeligt. 
 
Referent: Chr. Hollesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


