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Omkring 70 interesserede havde fundet vej til laden på Skærum Mølle.  

Mødet blev indledt med et oplæg om Naturplan Danmark v. chefkonsulent 

Johan Husfeldt fra Naturstyrelsen i København. Efterfølgende var der 

spørgsmål og debat om emnet. Der blev bl.a. spurgt til  

 Det ”skævvredne” naturkort, hvor naturværdierne i høj grad var 

koncentreret østpå. Der er afsat penge til forbedring af 

kortgrundlaget. 

 Problemer med at skaffe afgræsning, når der ikke må gødes på §3 

engene. 

 Naturfondens sammensætning og opgaver. 

 Risikoen for at få begrænset sine muligheder for at dyrke jorden, 

hvis ens ejendom lå i ”det grønne Danmarkskort”. Det blev 

understreget, at registreringen ikke i sig selv gav nogen 

begrænsninger, men at ens jorder med tiden kunne udvikle sig til 

beskyttet natur (§3) – hvilket de i øvrigt også kunne udenfor 

registreringen. 

 Frivilliges rolle i den fremtidige naturforvaltning. 

Læs mere om Naturplan Danmark her 

Herefter blev der afholdt valg til enhedens brugerråd. Karen Barfod og Uffe 

Haubjerg modtog begge genvalg - og for første gang i mange år - var det 

uden modkandidater/kampvalg.  

Læs mere om brugerråd her: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/borgerindd
ragelse/brugerraad/vestjylland/ 
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http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/borgerinddragelse/brugerraad/vestjylland/
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Skovrider Thomas Borup Svendsen rundede aftenen af, med et tilbageblik 

på aktiviteterne i 2014 - et år der har stået i stormfaldets tegn – og enkelte 

større planlagte aktiviteter for 2015 (vådområdeprojektet ved Fåre Mølleå, 

LIFE – projektet ”Truet vestkystnatur” med bl.a. rydning af bjergfyr/rynket 

rose og etablering af fugleøer samt vurdering af mulige lavbundsprojekter). 

Der kom bl.a. følgende spørgsmål og kommentarer: 

 Ros til hundeskov og legepladsrenoveringerne. Tak til enheden. 

 Retableringen af Filsø, herunder anken fra DN. Det endte godt. 

 Træartsvalg efter stormfaldet – herunder den planlagte tilplantning 

med 70 ha sitka/rødgran ud af i alt 450 ha. Enheden redegjorde for 

at træartsvalget i høj grad var fastlagt ved driftsplanlægningen, hvor 

den langsigtede skovudvikling blev besluttet. Men at målsætningen 

var bred og således både forøgelse af biodiversitet, 

grundvandsbeskyttelse, friluftsliv og produktion af træ. 

 Ønske om flytning af musikanlægget til skovlegepladsen – som 

enheden kunne oplyse var sket samme dag. 

 Luftbåren kvælstof og heden. Enhedens hedepleje – bl.a. slåning og 

afbrænding – afbøder til en vis grad virkningen af 

kvælstofdepositionen. 

 Højere hegn i hestefoldene. Enheden nævnte, at sådanne opgaver i 

fremtiden nok vil blive udført i et tæt samarbejde med brugerne – 

med brugerne som den udførende kraft. 

 Indholdet i en bæverforvaltningsplan. Enheden redegjorde for 

intentionerne, bl.a. forhold som regulering, bistand fra NST og 

tilskud/erstatning. 

 Skarv og Nissum Fjord. Enheden nævnte, at fremtidige yngleforsøg 

vil blive søgt standset og at man understøttede den bekæmpelse af 

skarver, der havde specialiseret sig i vandløbene – herunder specielt 

af hensyn til stalling og laksesmolt. 

Læs årsrapport 2014 her: 

http://naturstyrelsen.dk/media/134856/status_2014.pdf 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Borup Svendsen, skovrider 
Naturstyrelsen Vestjylland 
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