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Læs mere på: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vestjylland/Arealforvaltning/

Med nærværende rapport gør Naturstyrelsen Vestjylland
status over aktiviteter i 2014
Certificering
I 2014 blev der, som led i Naturstyrelsens certificering, løbende foretaget besigtigelser og registrering af nøglebiotoper og kendte levesteder
for rødlistearter på Naturstyrelsens arealer. Besigtigelserne foretages
som minimum en gang hvert år, hvor status og trusler for arterne og
nøglebiotoperne vurderes.

Dyreholdet
Enheden rådede i 2014 over ca. 30 skovkvæg og ca. 180 får der bidrog til naturplejen på
enhedens arealer. Køerne plejer primært hederne og slugterne i Klosterheden Plantage og
fårene plejer Heder i Stråsø og Fejsø Plantager. Derudover er der indgået forpagtningsaftaler og græsningsaftaler med en lang række
dyreholdere, for at sikre en god og effektiv
drift og pleje af enhedens plejekrævende lysåbne naturarealer.
I slutningen af 2014 blev bestanden af skovkvæg reduceret til 11 stk. grundet alder og
uregerlighed. Netop nu pågår der, på enheden, en vurdering af, hvad der skal ske fremadrettet med dyreholdet i forhold til de forpligtigelser, enheden har til naturpleje, både i skoven, slugter og enge samt på mange af de store hedearealer.

Fortidsminder
Stormen Bodil begravede mange gravhøje i væltede træer. Heldigvis havde vi årene forinden fjernet større træer som enten voksede direkte på, eller tæt på gravhøje. Herved undgik vi, at fortidsminderne blev beskadiget ved at træer, der vælter rykker en stor rodkage
op fra jorden. Skovningsmaskinerne har nu forsigtigt fjernet de væltede træer, som lå op
over gravhøje og andre fortidsminder.
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Selvsåede træer som vokser på gravhøje skal jævnligt fjernes. På grund af oprydning efter
stormen Bodil, har der i 2014 ikke været arbejdskraft ledig til denne opgave. Opgaven vil
blive prioriteret de kommende år.
I forbindelse med det landsdækkende formidlingsprojekt ”Danmarks Oldtid i Landskabet”,
er hulvejene ved Kilen blevet udvalgt som lokalitet. Projektet ledes af Kulturstyrelsen og
finansieres via midler fra
A.P. Møller. I samarbejde
med Holstebro Museum og
Kulturstyrelsen, er der opsat
formidlingstavler i området
og adgangen til området er
forbedret via stianlæg.
Det

nyformidlede

område

ved Kærgårdsmølle med de
mange

hulveje

udgør

et

gammelt ”trafikknudepunkt”
på Adelvejen, som gik fra
Vesterhavet (Trans) via Holstebro til Viborg. Indvielsen blev markeret ved et offentligt arrangement, hvor der blev fortalt om det spændende område.

Friluftsliv, faciliteter og anlæg
Mange stier, hundeskove, shelterpladser, skovlegepladser, trapper ved badekyster, informationstavler og skilte blev ødelagt i stormen Bodil. Der blev givet en ekstra bevilling på
0,5 mio. kr. til udbedring af disse skader. Året 2014 har derfor været præget af stor aktivitet indenfor publikums området, og der er sigtet efter, at bevillingen de kommende år reduceres kraftigt. De større aktiviteter i 2014 var:

 Reparation af 2 kysttrapper ved Toftum Bjerge og 1 ved Bovbjerg fyr.
 Udskiftning af 3 mindre gangbroer over Flynder å i Klosterheden plantage. (foto 1)
 Der er bygget et nyt bålhus ved Lystbæk, da trækonstruktionen i det gamle var råd


den (foto 2).
Der er etableret ny hundeskov på ca. 16 ha ved Staldhøjevej/Gl.Landevej (foto 3).
Rådne hegnspæle i hundeskov Hornet er udskiftet.
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Skovlegepladsen ved Staldhøjevej er blevet renoveret (foto 4).
Restaurering af skovlegepladsen i Hornet er påbegyndt (fuldføres i 2015).
P-pladsen ved Risbæk er blevet renoveret (foto 5).
P-pladsen i Hornet er blevet renoveret.
Der er lavet ny driftsaftale med Struer kommune vedr. drift af toiletter.
En del borde/bænkesæt er udskiftet på grund af råd.
Alle trædele i skilteprogram langs skovvejene i Hoverdal, Husby, Stråsøkomplekset,
Ølgryde og Klosterheden plantage er malet.
Ødelagte skilte er udskiftet.
De fleste stier på vandreruter, cykleruter og rideruter er ryddet for væltede træer, og
større huller er udjævnet/opfyldt. Nyt gruslag er lagt på flere steder.
Fugleskjulet ved Vest Stadil Fjord er bugseret på land og afventer ny placering. Pælene under gangbroen var rådne, ligesom de bærende pæle under selve huset var
rådne (foto 6).

Foto 1: Ny bro ved Møllesøen

Foto 3: Ny hundeskov ved Gl. Landevej

Foto 2: Nyt bålhus med indbygget shelter

Foto 4: Skovlegepladsen ved Staldhøjevej er renoveret.
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Foto 5: P-plads ved Staldhøjevej er udvidet

Foto 6: Fugleskjulet ved Vest Stadil Fjord skal evt.
finde ny placering

Mountainbikere
Der blev i 2014 indgået skriftlige samarbejdsaftaler med to mountainbikeklubber (Lemvig Cykleklub og Struer Cykelklub) om brugen og ikke
mindst vedligeholdelsen af mountainbikerute og -områder i Klosterheden, efter et indledende møde i sommeren, hvor der blev snakket muligheder, forventninger, problemer og løsninger.
Dette medførte bl.a. at der i løbet af sensommeren blev sat ekstra, midlertidige pæle i jorden, som skulle hjælpe knap så stedkendte ryttere med at finde vej rundt i skoven, da Bodil-stormen i slutningen af 2013, havde gjort det umuligt at gennemkører hele
mountainbikeruten pga. væltede og eller fjernede træer på og langs ruten. I
slutningen af 2014 er der stadig omkørsler på mountainbikeruten, men i løbet
af 2015 forventes det, at de midlertidige omkørsler kan fjernes og den ”gamle” rute genetableres, så godt som det nu er muligt i forhold til nye indhegninger mm.
Hjertestier
I 2014 har vi samarbejdet med Hjerteforeningen om tre
hjertestier på Naturstyrelsens arealer. I slutningen af
april var der indvielse af hjertestien i Femhøjsande. Senere er der også indgået aftale om en hjertesti i Husby
Plantage, som følger den allerede etablerede løberute
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på 5,6 km, men den er nu også forsynet med Hjerteforeningens piktogrammer på de røde
pæle, der står langs ruten, sådan at det er muligt at finde hele vejen rundt.

Endelig har vi indgået aftale om, at Naturstyrelsens stiforløb
ved Søndbjerg Strand skal indgå som en del af en hjertesti i
dette område. Stien forløber også, for en stor del på kommunens (Struer) areal. Her har vi leveret de malede pæle, i Naturstyrelsens genkendelige røde farve, som skal markere ruten, hvorefter frivillige i Hjerteforeningen har gravet dem ned langs ruten og forsynet dem med Hjerteforeningens piktogram.

Hedepleje
Enheden foretager hedepleje gennem afbrænding, afgræsning med dyr og mekanisk/manuel fjernelse af selvsåede træer som truer heden.
Hederne i Klosterheden har haft et ”roligt” år. På enebærheden er der i novemberdecember påbegyndt nedskæring af træopvækst og invasive arter gennem projektet ”Borgere på kanten af arbejdsmarkedet”. Skovkvæget har græsset en del af sæsonen på Risbæk Hede, og derudover er en del af den sydlige del af Risbæk Hede blevet frahegnet til
græsning med heste og geder, bl.a for at se om det kunne have en gavnlig effekt på
mængden af uønsket træopvækst.
Heden ved Kjærgårds Mølle har ligeledes været afgræsset med skovkvæg. De er dog lidt
hårde ved terrænet, så det er under overvejelse om afgræsningen fremadrettet i stedet
skal ske ved hjælp af fx får.
De senere års angreb af lyngens bladbille har taget livet af mange ældre lyngplanter. Angrebet er dog klinget af for denne omgang, og nye små lyngplanter spirer frem. De hedearealer, som de senere år er blevet plejet gennem afbrænding og slåning, ser godt ud med
kraftig fremspiring af nye lyngplanter og øvrige karakteristiske hedeplanter (mosebølle,
tyttebær, klokkelyng, revling og flere blomster).
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Foråret 2014 var perfekt til kontrolleret hede afbrænding, som iflg. lovgivningen skal være
udført før 1. april. Vegetationen var i marts måned tør, jordbunden indeholdt stadigvæk
vinterfugt, og vinden var ikke for kraftig.

I foråret 2014 blev følgende hede arealer afbrændt:
Afd. 1344, Vind hede, græsareal ved Råstedvej 20 ha
Afd. 1340, Kaj Munks hede………………………. 7 ha
Afd. 1553, Øster Sande, nord……………………. 9 ha
Afd. 1573, Øster Sande, syd…………………….. 7 ha
________________
I alt

43 ha

Mosaikafbrænding på Øster Sande hede foråret 2014.

Pyntegrønt, juletræer og andre biprodukter
Muligheden for at sælge mos, porsegrene, tagrør m.v. udnyttes løbende, når det kan finde
sted uden negativ påvirkning af naturen.
Nedenstående tabel viser solgte mængder for hver træart. I alt ca. 276 ton pyntegrønt.
Incl. mosplukning var de samlede salgsindtægter på 975.247 kr., og udgifterne på 546.852 kr., altså et nettooverskud på 428.395 kr. Alt pyntegrønt sælges som selvklip.
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træart

kg pyntegrønt

BJF

5.675

NGR

31.950

NOB

138.425

OMO

99.795

Hovedtotal

275.845 kg

Mos sælges som selvpluk

Myndighedsområdet
Naturstyrelsen Vestjylland har tidligere varetaget myndighedsopgaver relateret til skovloven. Der er fra 1. september 2014 gennemført ændringer i Naturstyrelsens organisering
vedr. administration af skovloven. Skovlovsadministrationen er nu samlet på de 6 enheder
på landsplan som i dag varetager tilskudsordningerne til skovdrift og skovrejsning samt
Natura 2000 anmeldeordningen. Dette betyder, at man i forbindelse med henvendelser
vedr. skovloven indenfor kommunerne Herning, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern
fra 1. september 2014 skal henvende sig til Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Projektet udspringer af en aftale mellem Regeringen og Enhedslisten om at gøre en særlig
indsats med fokus på ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet”. Projektet blev igangsat d.
01.01.14 ved at Naturstyrelsen ansatte 3 landsdækkende koordinatorer hvis formål var
med udgangspunkt i Naturstyrelsens arealer, at give kommunerne nye muligheder for at
opkvalificere personer på kanten af arbejdsmarkedet.
Fokusområder
For at præcisere projektoplægget om personer på kanten af arbejdsmarkedet, er den primære målgruppe indsnævret til ”borgere med andre problemer udover ledighed”. Det om7

fatter personer, der bl.a. er visiteret efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10, § 32
(LAB32), lov om social service § 103 (SEL103), lov om sygedagpenge kap. 1, § 1(SDP1)
og sundhedsloven § 119 (SL119). Fælles for disse visitationsgrundlag er, at kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe beskæftigelses- og selvforsørgende indsatser for de implicerede borgere.
Resultater
Koordinatoren har i 2014 indgået aftaler med kommunerne: Viborg, Aalborg, Vesthimmerland, Horsens, Lemvig, Holstebro, Struer og Kolding. De oprettede projekter har haft løbende optag af borgere, og således har mere end 100 borgere haft glæde af de naturnære
oplevelser.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet udfører pleje af fortidsminder i hundeskove i Hornet (Klosterheden).

Samtlige kommuner beretter om positive forandringer hos de deltagende borgere. Disse
forandringer kommer til udtryk i øgede kompetencer på en række indikatorer for øget uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed. En evaluering af Naturstyrelsens beskæftigelsesrettede indsats i samarbejde med Struer kommune indikerer, at de deltagende borgere
udviser en øget mestring af hverdagen, og som bl.a. kommer til udtryk ved en øget motivation og ansvar for egen sundhed og livskvalitet. At borgerne har positiv effekt af de natur-
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nære oplevelser, synliggøres i den enkeltes øgede tro på egen formåen og håndtering af
krævende situationer.

Skovhjælpere
Det kommunale beskæftigelsestilbud Struerværkstedet har i 2014 fortsat været med i
skovhjælperordningen. Der kommer mellem 5-10 skovhjælpere og 1-2 pædagoger i Klosterheden næsten hver tirsdag Skovhjælperne løser sammen med pædagogerne opgaverne på en meget fleksibel måde.
Samtidig giver Struerværkstedet udtryk for at de har nogle dejlige dage i
skoven, hvor arbejdet og samværet
giver skovhjælperne en øget ansvarsfølelse, motorisk stimulans mm.
Skovhjælperne forsynede i 2014
især bålpladsen ved Møllesøen med
brænde.

Køb og Salg
Naturstyrelsens køb af knap en hektar i Plet
Enge (gul markering med røde streger) ved
Harboøre gik endeligt igennem i 2014, sådan
at der er skabt større sammenhæng i det
areal, som styrelsen ejer i den sydlige del af
Plet Enge (rødt areal). Dette gør driften af
naturarealet lidt nemmere, i forhold til hegning
og afgræsning af arealet, med henblik på en
god naturpleje.
Salg af grund/fællesareal i Toftum Bjerge
Et areal på knap 3.500 m2 midt i sommerhusområdet er blevet solgt til Toftum Bjerges
Grundejerforening. Der er tale om et fællesareal midt i området, som mest har været brugt
til opbevaring af haveaffald. Arealet må ikke udstykkes og skal fremadrettet fremtræde
ubebygget, sådan at det også i fremtiden kan komme hele grundejerforeningen til gode.
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Bjerghuse
Salget af sommerhuse i Bjerghuse (Fjand) fortsatte i 2014, dog med en vis afmatning. Der
er på nuværende tidspunkt solgt ca. 37 ud af de 72 grunde, heraf 2 i 2014.

Natura 2000
I medfør af Natura 2000 planen for Flynder Å området, skal der opnås gunstig
bevaringsstatus for områdets udpegede habitatnaturtyper, herunder våd hede og
tørvelavninger. I 2014 er der lukket grøfter, hævet bundkote i vandløb og afskrællet blåtop
i 7 områder i Klosterheden Plantage med henblik på at udvide arealerne med våd hede og
tørvelavninger indenfor Natura 2000 området.

Lokaliteterne, hvor der lukkes grøfter, afskrælles blåtop eller hæves vandløbsbund, er markeret med rødt og
nummereret.

Ansøgning om hegn og græsning i Fjand Enge
I foråret ansøgte vi NaturErhvervstyrelsen om tilskud til at forberede et Natura 2000 areal
til afgræsning ved Fjand Enge, ud til Nissum Fjord. Det lykkedes og vi fik tilsagn om tilskud
til at klargøre arealet til afgræsning. Inden græsningssæsonen i 2015, skal der således
ryddes en hegnslinje, høstes tagrør, sættes kreaturhegn og sørges for en vandforsyning.
Derudover giver tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen mulighed for at udskifte og udvide
den bro, der i dag findes på arealet over Gammelgrøften til en ny og bredere model, sådan
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at køerne fremadrettet kan komme sikkert fra den ene side af kanalen til den anden og
dermed få afgræsset hele arealet.
Arealet, der er på ca. 27 ha, heraf
godt 14 ha indenfor Natura 2000 området, er blevet bortforpagtet, og der
er således kvæg parat til at blive sat
ud på arealet i foråret, når hegnet er
klar.
Formålet med høste tagrørene og
afgræsse arealet er et ønske om at
genoprette strandengen til gavn for bl.a. engfuglene.

Mårhund
Indsatsen mod mårhunden fortsatte i 2014 på samme niveau som tidligere og samarbejdet
mellem Danmarks Jægerforbunds mårhundereguleringsjægere og Naturstyrelsens medarbejdere går godt. Der bakkes også op om indsatsen af lodsejere og jægere ligesom
mange borgere har givet vigtige oplysninger om mårhundeforekomster. Læs mere om
mårhundeindsatsen i statusrapporterne fra 2010, 2011, 2012 og 2013.
Observationer af mårhunde og dødfundne/nedlagte dyr modtages fortsat. Alle døde mårhunde obduceres fortsat rutinemæssigt, for at følge sundheden, parasitter m.v..
Endnu engang skal der lyde stor tak til alle der har bidraget til projektet i det forgangne år.

Jagt
Jagtsæsonen 2014/15 var speciel. Efteråret var historisk varmt, det var regnfuldt, og i en
periode fra sidst i oktober til lidt ind i december var østlige vindretninger dominerende. De
mange stormfældede arealer i skovene og oprydningen af dem har også påvirket dyrenes
bevægelsesmønstre. Alle ovennævnte faktorer har, uden tvivl, påvirket jagten. Der har
været mange meldinger om ”unormale” afskydninger i flere områder – både i positiv og
negativ retning.
I Ulfborgområdet faldt afskydningen ca. 10 % - fra en afskydning på 1435 dyr i 2013/14 til
1296 dyr i 2014/15. Heraf blev 292 dyr nedlagt på Naturstyrelsens arealer i området. Det
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er fald i afskydningen på 61 dyr = ca. 17 %. I Klosterheden-området er der, i skrivende
stund, ikke et samlet overblik over afskydningen, men på Naturstyrelsens arealer er afskydningen faldet med ca. 20 % - fra 109 dyr i 2013/14 til 87 dyr i 2014/15.
Det har været Naturstyrelsens mål at bidrage til at reducere kronvildtbestanden lokalt, hvor
markskadeproblemerne de seneste år har været store. Om den lavere afskydning er et
signal om at tilvækstkurven for kronvildtbestanden er ”knækket”, er svært at give et kvalificeret bud på. Kronvildtet har, på flere lokaliteter, i de seneste år haft en tendens til at færdes i meget store rudler. Det slører lidt billedet, da store rudler ikke er optimalt, når man
skal drive en effektiv jagt på dyrene. Så det kan være en del af forklaringen på den lavere
afskydning.
Det ser ud til at rævebestanden er ved at få fodfæste igen efter et par år, hvor mange dyr
er bukket uden grundet hvalpesyge/hundesyge.

Bekæmpelse af mink
På landsplan er der ved udgangen af 2014 udpeget ca. 40 indsatsområder. Indenfor disse
områder, bliver der bekæmpet mink ved brug af både slagfælder, der dræber minken øjeblikkeligt i fælden, og levende-fangst fælder
med sms-alarmer.
På billederne til højre ses en stor grå mink
fanget i slagfælde ved Nissum Fjord. Bemærk
at slagfælden er placeret på en flydeplatform
for at begrænse risikoen for bifangst af andre
mårdyr.
Ved udgangen af 2014 var der på landsplan
fanget ca. 400 mink. Mulighed for at bruge
begge fældetyper giver en stor fleksibilitet. Der
kan være områder, hvor mobilsignalet er så
dårligt, at det er problematisk og usikkert at
anvende sms-alarmer på fælder. Slagfælder
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har foreløbig haft en næsten ubetydelig bifangst i form af 3 lækatte med en samlet fangst
på 417 mink. Men der kan være områder, hvor man vurderer at risikoen for bifangst er for
stor og derfor kan vælge at opsætte levende-fangst fælder, hvor man kan sætte bifangsten
fri.
Levende-fangst fælde med fangst af
mink. Længere fremme på fælden (ses
ikke på dette billede) sidder et smsmodul som sender en besked til minkfangerens mobil, når fælden udløses

Indsatsen i områderne koordineres af Naturstyrelsens lokale vildtkonsulenter og frivillige
løfter en enorm stor opgave i form af at sætte fælderne ud, føre tilsyn, røgte fælderne og
registrere fangster. De frivillige minkfangere giver udtryk for at


der er et større incitament til at opsætte flere fælder eftersom tilsynet er minimalt



der er et større incitament til at opsætte fælderne præcis der, hvor man formoder
chancen for fangst er størst, frem for der, hvor tilsynet er nemmest



det er tilfredsstillende at vide, at minken enten dræbes øjeblikkeligt i fælden (slagfælder) eller man har mulighed for at køre ud til fælden med det samme smsmodulet sender en besked om, at der er alarm på fælden

Indenfor Naturstyrelsen Vestjyllands område bekæmpes der mink i


Klosterheden



Harboøre Tange



Nissum Fjord



Den nordlige del af Ringkøbing Fjord og Vest Stadil Fjord

I 2014 blev der udgivet en folder om bekæmpelse af mink. Folderne kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen Vestjylland.
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For- og bagside fra den nye folder om mink

Sandflugt
Naturstyrelsen Vestjylland administrerer, den del af Naturbeskyttelsesloven der omhandler
sandflugtsdæmpning på en strækning fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg v. Houvig i syd.
I 2014 blev skaderne efter stormene Allan og Bodil besigtiget og udbedret, hvor der var
behov. Heldigvis var skaderne ikke alvorlige, men flere steder var der ”spist” af klitfoden –
hvilket er helt normalt ved en kombination af højvande og kraftig vind. Strækningen blev
gennemgået for skar, og en del blev lukket med træer, toppe eller faskiner.
Generelt er klitterne i fin form, og sandflugtsproblemer, på kritiske steder, forsøges løst
inden de udvikler sig alvorligt.
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Større naturprojekter
Vådområdeprojekt i Stråsø plantage.
Umiddelbart syd for Stråsøgård findes et lavtliggende skovområde, som er afvandet via et
udbredt system af gravede grøfter. For at genskabe mere naturlige hydrologiske forhold,
har NST lukket og tildækket disse grøfter og dermed tilbageholdt vandet i området. Vandet
som periodevis løber i grøfterne er udelukkende overfladevand, som stammer fra Stolbjergområdet (skov afd. 1177 og 1180) samt fra moseområdet ved Bøgevej kaldet Sibirien
(skov afd. 1148). Grøfterne er udelukkende vandførende om foråret, når sneen smelter,
samt i perioder med meget kraftig nedbør. Resten af året er grøfterne udtørrede.
I det øvre projektområde forventes det, at vandet vil stå mellem birketræerne det meste af
året, men området vil måske udtørre helt i tørre somre.
I det nedre projektområde forventes det, at opstuvet vand langsomt vil sive ned i den sandede jordbund, og at projektområdet derfor vil blive til en hedemose. Vegetationen vil nyde
gavn af den dynamiske effekt, som varierende vandstand giver. Sjældne planter som klokkeensian og soldug vokser traditionelt på lokaliteter, som i perioder står under vand.

Øvre vådområde ved jagtsti før projektudførelse.

Samme lokalitet ved Jagtsti i dec. 2014

Projektet blev udført i 2014, og de store mængder nedbør gjorde, at ca. 4 ha birkekrat stod
under vand i efteråret. Det er ikke tanken at fælde træerne. Det skal være en slags sumpskov, hvor de træer der ikke kan klare vandet dør af sig selv.
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Det nedre vådområde er endnu ikke vandfyldt, men alle lavninger er fyldt med vand. De
fældede træer er endnu ikke fjernet af flishuggeren.

Sumpskov med varieret vandstand året igennem

LIFE projektet Sårbar Natur langs Vestkysten
Projektet går også under det mundrette navn REDCOHA som står for Restoration of Danish Coastal Habitats (Genopretning af Danske Kysthabitater). Naturstyrelsen Vestjylland
leder dette projekt som også omfatter Naturstyrelsen Thy, Blåvandshuk og Vendsyssel
samt kommunerne Thisted og Ringkøbing-Skjern. Projektet dækker en række Natura2000områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd. Der er i
projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt forbedring af hydrologi. Indenfor Naturstyrelsen Vestjyllands område
arbejdes der på at undersøge mulighederne for at etablere 2 mindre fugleøer i Harboøre
Tange og 1 i den sydlige del af Nissum Fjord. Derudover vil der i Husby Klitplantage blive
gennemført en række tiltag der skal skabe flere vådområder. Dette forventes bl.a. at skabe
bedre yngle- og leveforhold for Strandtudse og Tinksmed.
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På kortet til højre ses den vestlige del af Husby Klitplantage.
Indenfor det blåstiplede område
vil der blive gennemført en række hydrologitiltag og indenfor det
gulstiplede område vil der blive
ryddet opvækst af invasive arter.
Omfanget af rydningen afhænger dog af tilskudsmuligheder
fra

landdistriktsmidlerne.

Op-

vækst af især bjergfyr og klitfyr
er en af de større trusler for klitheden.

Retablering af Filsø
Efter mange år tilløb er det lykkedes at retablere Filsø ved Lystbækgaard. Søen er retableret for at fremme den biologiske mangfoldighed og variationen af levesteder i et område
med meget få større søer. Søen er søgt retableret med samme størrelse og omtrentlige
beliggenhed som angivet på kort fra området i 1870’erne. Den retablerede Filsø har en
vandflade på ca. 1,5 ha og en største dybde på ca. 1,25 m.
Retableringen er led i et større projekt hvor der er skabet et stort sammenhængende åbent
landskab med heder, overdrev, enge, å og sø i området mellem Filsøvej og Kronhedevej.
Som led i samme projekt er bevoksninger langs Filsøvej fældet og afventer flishugning og
området er hegnet så det herefter kan afgræsses.
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Den statslige vådområdeindsats
Som del af den statslige vådområdeindsats er mulighederne for at gennemføre vådområdeprojekter i Susgaarde Pumpelag og i Fåre Mølleå blevet undersøgt. Resultaterne har
vist at det ikke var muligt at gennemføre projektet i Susgaarde Pumpelag, hvorimod der i
2014 er arbejdet videre med at realisere et mindre projekt i den vestlige del af Fåre Mølleå. Det forventes at dette projekt gennemføres i løbet af 2015.

Renovering af søer i Husby Plantage
I Husby Klitplantage blev der som led i at øge den biologiske mangfoldighed i skove renoveret 3 søer. Træer i en afstand af 50-100m fra er blevet fjernet og dele af søernes brinker
er blevet reguleret, så de fremstår med meget lave brinkhældninger.
Søerne i Husby Klitplantage er brunvandede med en artsfattig undervandsvegetation domineret af Flydende kogleaks. Det forventes at renoveringen af søerne vil medføre at søerne får en større landskabelig og naturmæssig værdi. Det vurderes at de svagere skrånende brinker vil tilgodese arter som Vandnavle, Rundbladet soldug, Brun næbfrø og
Klokke ensian.

Skovdyrkning (året efter Bodil)
Skovning, stormfaldsoparbejdning.
Alle kræfter er blevet sat ind på oprydningen efter stormen 5.december 2013. 1. prioritet af
oparbejdningen var fladefaldene for at minimere det økonomiske tab, målet var at det skulle nås til sommerferien. Dette blev stort set nået. Derefter gik vi i gang med det spredte
fald som skulle være tilendebragt inden april 2015. Dette mål bliver også nået. Det har betydet at der i en længere periode kørte 4 skovningsmaskiner, og de seneste måneder har
der kørt 2 skovningsmaskiner.
Det første skøn i januar var på ca. 180.000 m3 og et fladefald på 300 ha. Det viser sig at
være større. På nuværende tidspunkt (februar 2015) forventes det endelige resultat at blive ca. 225.000 m3 gavntræ og ca. 15.000 m3 flis. Fladefaldet blev ca. 550ha. Efterfølgende dukkede der mange mindre stormfaldsarealer op, tilligemed en del svært beskadigede
bevoksninger.
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Hugsten i 2014 blev ca. 180.000 m3 træeffekter og 39.000 m3 flis. Enhedens planhugst er
37.000 m3 træeffekter og 17.000 m3 flis. Fliskvoten er blevet øget til 24.000 m3.
Det økonomiske tab har heldigvis været mindre end frygtet. Træpriserne har været gode
og faldt kun lidt. Der har været en mindre merudgift i forbindelse med oparbejdningen.
Vækstvilkår: Klimamæssigt var 2014 rekordernes år på mange punkter. Året var rekordvarm med meget nedbør, havde det laveste antal frostdøgn der er registreret, og en meget
varm sommer. Trods det varme vejr fik det stormfaldsramte træ kun få tørkeskader. Derimod resulterede den varme sommer i en kraftig opformering af typografbiller som i august
havde 2. sværmning. Nu i foråret 2015 ser vi overalt angrebne træer, så en kraftig indsats
er nødvendig.
Kultur: Det store stormfalsareal resulterede i at der for Stråsøkomplekset er blevet udarbejdet et nødplanstillæg til den nye driftplan.
Som følge af stormen blev forårets kulturprogram annulleret. Det lykkedes dog at tilplante
48 ha stormfaldsareal med 155.000 planter hvoraf ½ var løvtræ (eg og bøg) og ½ lærk.
Lærk anvendes meget som ammetræ og på vanskelige arealer. Plenntning og hulboringen
blev foretaget af entreprenører.

Bæverne i Vestjylland
Der blev traditionen tro afholdt bævertælling i dagene 9.-11. april og der blev i alt set 148
bævere i de dage tællingen stod på. Korrigeret for flergangsobservationer blev bæverbestanden i Vestjylland efter tællingen i 2014 opgjort til 203 individer hvilket er 22 flere bævere end i 2013.
De fleste bævere i Vestjylland findes stadig især i Flynder Å systemet, både indenfor og
udenfor Klosterheden Plantage. Men i 2014 blev der observeret spor efter bæver så lang
væk som ved Aars i Himmerland.
Da mange bævere efterhånden findes uden for plantagen modtager enheden en del henvendelser fra lodsejere, der ønsker hjælp til at afhjælpe problemer som eksempelvis oversvømmelser af marker og enge forårsaget af bæverdæmninger. Naturstyrelsen Vestjylland
følger op på alle henvendelser og forsøger så hurtigt som muligt at afhjælpe problemerne.
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Formidling og naturvejledning
Der blev i 2014 afviklet 187 arrangementer med Naturstyrelsen Vestjyllands som tovholder. Det er omhandlende alt fra hugormesafarier, natravneture, bæverture, svampeture,
snapseture, brunstture, ture med bekæmpelse af invasive arter og meget, meget mere.
Alle ture annonceres på hjemmesiden samt i diverse andre medier. Hold øje med hjemmesiden for nyeste turinformation samt turbeskrivelser.
TURSTATISTIK 2014
Antal ture totalt:

187 arrangementer

Børn:

3541 deltagere

Voksne:

4149 deltagere

Deltagerantal:

7690 deltagere (inkl. Naturens Dag ca. 500 deltagere)

Heraf var der
Naturbusture:

40 ture
1510 deltagere

Bæverture:

53 ture
1940 deltagere

Offentlige ture (UPT) med deltagerbetaling: 36 stk.
Heraf afholdt for Turistforening mod deltagerbetaling: 8 stk. (Limfjordsfortællinger/bæverture).
Fra de to kommuner i naturskoleaftalen har der i skoletiden været 66 besøg med 2712
deltagere.
Lemvig:

35 besøg

1501 deltagere

Struer:

31 besøg

1211 deltagere

Naturens Dag
Naturstyrelsen Vestjylland deltog i Danmarks Naturfredningsforenings nationale Naturens
Dag arrangement d. 14. september. I samarbejde mellem DN´s lokalafdelinger og NST
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Vestjylland var en stor del af arrangementerne i år blevet henlagt til Klosterheden Plantage. Der var både mulighed for at blive klogere på svampe, mulighed for at komme på bævertur og tur med Naturbussen, prøve kræfter med MBT sporten samt få smagsprøver på
bl.a. honning fra lokale biavlere samt nogle af specialiteterne fra Klosterhedens Vildt. På
selve dagen var der ligeledes åbne skovveje, hvilket mange benyttede sig af til en skovtur
ud til steder man normalt ikke må køre til. Dagen var velbesøgt med omkring 500 deltagere.

Med venlig hilsen
Medarbejderne ved Naturstyrelsen Vestjylland
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