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1/ Personaletilpasninger i Naturstyrelsen
Forskellige budgetmæssige forhold har bevirket, at det er blevet nødvendigt at
gennemføre besparelser og personalereduktioner indenfor Naturstyrelsen.
Fra 2015 ”manglede” der ca. 70 mio kr i forhold til uændret forbrug.
På landsplan drejer personalereduktionen sig om ca. 80 stillinger eller ca. 6% af
det samlede antal årsværk. Medarbejderne er tilbudt forskellige ordninger med
mulighed for frivillig fratrædelse. Lokalt på arealforvaltningsenheden er 2
personer blevet varslet om forventet afskedigelse, og én person har lavet aftale om
frivillig fratrædelse – hvilket svarer til en personalereduktion på ca. 8 %
Personalereduktionerne og besparelserne betyder bortfald af opgaver.
2/ Besparelseskrav 2015 på konto publikum, naturvejledning m.v.
Ovennævnte besparelseskrav vil fra 2015 specielt blive gennemført indenfor drift
af publikumsfaciliteter og naturvejledning. En analyse har peget på drift af toiletter
som en meget omkostningstung opgave. Omkostningerne dækker over rengøring,
el, vand, afledningsafgifter, tømning af trixtanke og diverse reparationer.
En del toiletter vil blive nedlagt eller overdraget til kommunal drift. I første
omgang forsøger vi at lave en driftsaftale med Struer kommune om driften af 4
toiletter langs badestrandene ved Limfjorden. Herudover vil serviceniveauet blive
nedsat på enhedens publikumsfaciliteter – brænde, slåning m.m.
Endelig vil der i fremtiden kun i særlige tilfælde blive afholdt
naturvejledningsture uden brugerbetaling.
3/ Stormen Bodil. Status for oparbejdning og gentilplantningsplaner.
På naturforvaltningsenheden er stormfaldet efter stormen Bodil opgjort til ca.
190.000 kfm. Heraf er ca. 120.000 oparbejdet på nuværende tidspunkt, og det
forventes at oprydningen er næsten færdig ved årets udløb.
Der efterlades en del dødt ved i skoven til glæde for biller, svampe og fugle.
(Finn Bækdal): De skovede arealer ligner jo en krigszone med alle de efterladte
høje stubbe !
(TBS): Gentilplantningen vil for en meget stor del foregå med robuste og
hjemmehørende skovtræarter.
Til denne kategori regnes også lærk og douglas. I alt ca. 300 ha kulturareal, hvoraf
ca. 200 ha skal indhegnes med vildthegn.
(Signe Ambrocius): Vil der også blive plantet frugttræer og blomstrende buske?)
TBS: Nej, ikke frugttræer som udgangspunkt. Vi har dårlige erfaringer med
plantning af frugttræer. Hjemmehørende buske vil indgå i visse af
løvtræplantningerne.
Det er i øvrigt meget store mængder træ der nu bliver transporteret fra skoven til
træindustrierne i Danmark og i udlandet.
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Store tømmerstakke står langs skovvejene.

4/Kampagne ”Flink af natur”
Vi er generelt flinke i naturen - men kan også blive flinkere.
Derfor står Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og Naturstyrelsen bag
kampagnen "Flink af natur", der skal lære danskerne at vise mere hensyn, når vi
færdes i naturen.
Der er planlagt tre kampagner om henholdsvis MTB-cykling, om hunde i naturen
og om affald i naturen.
http://www.friluftsraadet.dk/flinkafnatur
Der er lige afholdt møde med de lokale mtb-klubber, hvor kampagnen, de lokale
anlæg, fremtidige aftaler og konflikter blev drøftet.
5/Diverse naturprojekter
Forskellige særbevillinger giver mulighed for udførelse af forskellige
naturprojekter på natura 2000 arealer.
 I slugterne i Klosterheden plantage skabes mere naturlige vandforhold
ved at tildække nogle gravede grøfter.
 Der planlægges at foretage afskrabning af overjord i nogle tørvelavninger i
Klosterheden plantage
 På Harboøre tange planlægges anlagt to fugleøer i fjorden
 I Fjand enge foretages indhegning af et område som er ved at gro til i
pilekrat og tagrør. Afgræsning skal iværksættes.
 Life hede projektet fortsætter, og forlænges måske til også at gælde i 2016.
6/ Naturens dag 14. sept. 2014.
I samarbejde med DN afholdes naturens dag den 14. september 2014.
Der vil blive nogle få poster rundt i Klosterheden, hvor foreninger,
interesseorganisationer m.fl. vil være aktive. Der vil være fri bilkørsel på
skovvejene den dag, og folk skal således selv finde rundt fra post til post.
7/ Statusberetning 2013 :
(CSH) Statusberetningen er skrevet af de enkelte funktionsansvarlige. Dette er i sig
selv en god status øvelse. Statusberetningen giver et godt billede af, hvor mange
forskelligartede opgaver der bliver løst på arealforvaltningsenheden.
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Statusberetningen kan læses her:

Status_2013_CLAFI.
pdf

8/ Nyt fra distriktet
 Bygningsmassen bliver jævnligt gennemgået. De dårligste bygninger, som
der ikke længere er brug for bliver nedrevet. På nedrivningslisten figurerer
p.t. Sækkehus, Åbogård og Hovedvejen 4. På længere sigt planlægges
Thorstedhus solgt.
Leje af Lystbækhus er blevet tilbudt Lystbækgård foreningen på specielle vilkår.
(Berit Kiilerich fortæller): Lystbækhus er ældgammelt og indrettet specielt med
plads til husdyr i den østre ende og menneskebolig i den vestre. Folk levede tæt på
deres dyr. Måske kan vi indrette stedet til oplevelse af ”bondeidylkultur”, hvor folk
kunne prøve at bo under primitive forhold tæt på naturen og tæt på husdyrene.
(TBS): Vi har tilbudt Lystbækgård foreningen, at de kan disponere over stedet,
men NST kræver til gengæld en bankgaranti på det beløb, som det koster at
nedrive bygningerne. Lejeafgiften består således af nedrivningsudgifterne, da
stedet skal afleveres ”som græsmark” efter endt brug.
 Private partnerskaber. Der er indkommet 3 ansøgninger om tilskud til
private partnerskaber. Der er ydet tilskud til projekt ”på gåtur i gudernes
land” i Lemvig kommune. To andre ansøgninger blev ikke imødekommet.
 En aftale om hyrdning af får uden hegn på Tihøje hede og Øster Lem hede
er indgået.
 Skovlegepladsen ved Staldhøjevej har fået et løft i form af opsætning af
svævebane, hængekøjemiljø, nye borde/bænke og balancebomme.
Desuden er nogle af de øvrige faciliteter repareret.
 Der er ansat en koordinator, som har til opgave at samarbejde med
kommunerne i Midt- og Nordjylland omkring beskæftigelse af mennesker
på kant af arbejdsmarkedet.
9/ Evt.
(Signe Ambrocius): DN har fremsat ønsker om indfangning af ”overskudsoddere”
med henblik på udsætning på Sjælland. Er det noget arealforvaltningsenheden har
kendskab til?
(TBS) : Indfangning af oddere kræver særlig tilladelse. Odderbestanden har været
langt nede og det er stadig problematisk at indfange oddere – selv i Vestjylland.
Enheden har ikke modtaget nogen direkte ansøgninger om indfangning af oddere.
(Allan Villesen): Dejligt at der endeligt er lavet lidt ved skovlegepladsen ved
Ringkøbingvej.
(TBS:) Brugergruppen var mest indstillet på at give gode råd, hvorimod det
praktiske arbejde blev udført af skovarbejdere inden for en beskeden
udgiftsramme.
(Signe Ambrocius):Et nyt system (app)kan inddrage naturens brugere i
registrering af biodiversitet. Herunder tilstedeværelsen af almindelige og let
genkendelige arter af bestemte planter, insekter m.v. i afgrænsede områder.
Se siden her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=40916
(Niels Henrik Olesen):Efter at jagten i Ølgryde plantage er blevet udlejet til et
konsortium, har vi oplevet at få afslag på ansøgninger om afholdelse af almindelige
o-løb?
(TBS): Jagtudlejning medfører ikke automatisk, at der ikke kan afvikles o-løb.
Opfordrede Niels Henrik Olesen til at henvende sig direkte til enheden, hvis der
var problemer med afslag.
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(Agner Svenstrup): Der er forlydender om, at kitesurfere sejler uden for det
tilladte område ved Torsminde Camping i Nissum fjord. Afmærkningen er ikke
tydelig.
(TBS): Der findes en bekendtgørelse om færdsel i Nissum Fjord. Reglerne er ikke
helt enkle, og vi er klar over, at vi skylder en tydeliggørelse både af regelsættet og
ikke mindst af den fysiske afmærkning i fjorden.
(Agner Svenstrup): Bestanden af dværgterne bliver mindre og mindre, og vi tror
det blandt andet kan skyldes løse hunde på ynglestederne. Kan vi i
yngleperioderne sætte skilte op eller evt. afspærre de kendte kolonier med
minestrimmel?
(TBS): Måske kan en 2 måneders afspærring blive nødvendig.

Dværgterne yngler i kolonier på åbne strandbredder.

(TBS): vi har fået en henvendelse fra Fabjerg spejderne. De ønsker at leje et areal
til opførelse af bygninger til et friluftsknudepunkt for foreningsliv, spejdere,
udeskole og skovbørnehave.
TBS ønsker at diskutere det principielle omkring indretning af den slags aktiviteter
i naturområder, herunder i fredskovsarealer.
Brugerrådet vil få tilsendt en case efter sommerferien.
Med venlig hilsen
For/ Thomas Borup Svendsen
Chr. Hollesen
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