Referat
Brugerrådsmøde 8.dec. 2015, kl. 14.30 på enhedskontoret,
Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig
Oversigt over brugerrådsmedlemmer for NST, Naturforvaltningsenhed Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620
Lemvig
8.de Navn
By
tlf
mail
udpeget af:
c
Ja
Allan Kjær
Lemvig
97823258 akv@tdcadsl.dk
Friluftsrådet
26273258
ja
Agner Svenstrup Holstebro 9740 2848 svebra@webspeed.dk
Dansk Ornitologisk Forening
Ja
Berit Kiilerich
Ulfborg
97490120 lystbaekgaard@mail.tele.dk Genvalgt på off. Brugerrådsmøde
97491385
2013+2014
ja
Finn Bækdal
Ringkøbin 97322849 finn.baekdal@gmail.com
Danmarks Idrætsforbund
g
21603049
ja
Haldor Poulsen
Struer
9746 4758 ambp@struer.dk
genudpeget 1.1.14-31.12.2017
ja

Karen Barfod

Lemvig
Lemvig

ja

Karl Balleby
Jensen
Karsten Filsø

ja

Knud Pedersen

Ørnhøj

ja

Holstebro

Niels Henrik
Olesen
ja
Signe Ambrosius
(John Clausen)
afbud Søren Elbæk

Holstebro

afbud Søren Green

Kibæk

Ja

Uffe Haubjerg

Spjald

ja

Thomas Borup
Svendsen
Christian
Hollesen

Lemvig

ja

Struer
Videbæk

Lemvig

97893229

ksba@viauc.dk

Genvalgt på off. brugerrådsmøde
2015+2016
97889751 karl.balleby.jensen@lemvig. Lemvig kommune 1.1.14 dk
31.12/2017
Karsten.Filsoe@holstebro.d Holstebro Kommune –Natur og
k
Miljø –valg jan.2010-2013
9738 6444 'kpgaltmosevej@gmail.com' Danmarks Jægerforbund, kreds
40796444
2.
9741 3108 nielshenrikolesen@gmail.co valgt på off. brugerrådsmøde
30277347 m
2013 + 2014
61383258 signeambrosius1@gmail.co Danmarks
m
Naturfredningsforening
4031 6640
udpeget Ringkøbing-Skjern
selbaek@vestenvind.dk
byråd 1.1.14-31.12.2017
20278904 byrsg@herning.dk
Herning kommune 1.1.1031.12.2013
97348282 haubjerg@pc.dk
Genvalgt på off. møde 2015+2016
72543668
23208858
72543660
40207140

tbs@nst.dk

formand for brugerrådet

csh@nst.dk

sekretær for brugerrådet

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
2. Naturstyrelsen deles i to. Ny organisation
Den ene styrelse fortsætter under navnet Naturstyrelsen. Dens opgave bliver at
drive Miljø- og Fødevareministeriets skove og naturområder – i alt godt 200.000
hektar.

Naturstyrelsen får hovedsæde i Randbøl ved Vejle, og der flyttes cirka 67
medarbejdere fra København. Det drejer sig primært om stabsfunktioner.
Naturstyrelsen får ansvaret for de nuværende 18 decentrale enheder.
Den anden hedder styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Den får hovedsæde i
København med godt 300 medarbejdere. Dens arbejdsområder bliver primært
ministerbetjening, politikudvikling, overvågning og alle myndighedsopgaver, som
Naturstyrelsen løser i dag.
3. Nye miniguides (foldere) er udarbejdet for de større
skovområder. Helt ny folder for Hoverdal og Harboøre
Tange.
De nye miniguides for Hoverdal, Stråsø, Harboøre Tange
Resenborg og Husby blev uddelt til brugerrådet, som var
positive over for udformningen af de nye foldere. I efteråret
2015 og i foråret 2016 gennemgås stisystemerne således at
markeringer og fremkommelighed skulle være i orden. Thomas
Borup Svendsen viste eksempler på brug af Naturstyrelsens
hjemmeside, bl.a. bookingsystemet og naturguiderne.
Naturstyrelsens oversigt over naturguides kan findes på
nedenstående internetadresse, og ved planlægning af
skovturen, kan kortfolderne udskrives i PDF format.
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/
Karen Barfod efterlyser, at der i de nye miniguides informeres
mere om reglerne for MTB cykling på veje og stier. John
Clausen og Niels Henrik Olesen bakker op om at løse
konfliktsituationer omkring MTB cykling. Specielt i den lille
skov Femhøjsande ved Ringkøbing, er der ofte konflikter
mellem de forskellige brugergrupper.

4. Nye hundeskove i Hoverdal og i Stråsø
Stormen Bodil har medført, at store
arealer er blevet genplantet med løvtræ,
som er indhegnet med kulturhegn. Disse
arealer er velegnede som hundeskov,
hvor man kan lufte sin hund uden snor. I
Hoverdal er der lavet en hundeskov på
ca. 8 ha. Den nye hundeskov i Stråsø er
ca. 12 ha stor og indgår som en naturlig
del på vandreruten, der udgår fra
Gosmer bro.
5. Nyt om projektet Geopark
Der arbejdes fortsat på oprettelse af Geopark Vestjylland.
Der er ansat en projektleder, Thomas Holst Christensen.
Formidling af naturelementerne i Geopark Vestjylland vil indgå i et bredt
samarbejde i de berørte kommuner, som er Holstebro, Lemvig og Struer.
Læs mere om geopark ideen her: http://www.geoparkvestjylland.dk/
6. Nyt om Nissum fjord netværket.
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Naturstyrelsen samarbejder med Nissum Fjord netværket om etablering af
stisystem, shelter pladser og toiletforhold omkring Nissum Fjord. NST stiller i stor
udstrækning arealer til rådighed, men overlader driften af de nye faciliteter til
private aktører.
7. Kort orientering om diverse aktive projekter (life hede,
klitprojekt, Harboøre Tange, lavbundsprojekter)
Naturstyrelsen er for tiden involveret i en del naturprojekter.
Life hede+ er et EU støttet projekt med henblik på en grundlæggende pleje af
heder inden for Natura2000 områder. Det drejer sig om hederne Vind, Nr.
Vosborg, Sdr. Vosborg, Øster Sande, Idom samt heder og slugter i Klosterheden
plantage. Projektet afsluttes i 2016.
Læs evt. mere her: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lifehedeprojektet/
Redcoha. Projektets omdrejningspunkt er en forbedring af de kystnære lysåbne
naturtyper klithede, hvid klit, grå klit, skovbevoksede klitter og fugtige
klitlavninger.
Dette sker igennem bekæmpelse af invasive arter, hydrologitiltag, rydning af skov,
etablering af græsning og en målrettet kortlægning og bekæmpelse af rynket rose.
Læs evt. mere her: http://www.vestkystnatur.dk/
Lavbundsprojekter. Der arbejdes konkret på planlægning af et lavbundsprojekt på
Nr. Vosborg enge langs Storåen.
Fåremølle å. Der er på private arealer lavet et mindre vådområdeprojekt ved
Fåremølle å. Der er etableret en lav dæmning langs åen, men underliggende
blødbund har givet problemer, idet dæmningen ”sank i jorden”. Dæmningen
udbedres i løbet af foråret.
(Karsten Filsø). Holstebro Kommune er i gang med et 180 ha stort
vådområdeprojekt ved Kytterup.
8. Status for stormfaldsoprydning og gentilplantning
Stormen Bodil huserede skovene den 5. dec. 2013. Oparbejdningen af ca. 250.000
kbm. stormfældet træ blev afsluttet sidst i 2015. Tilplantningen af de åbne arealer
er planlagt til at blive udført i 2015 og foråret 2016 – små 500 ha, med en meget
stor andel af løvtræer og lysåbne nåletræer (skovfyr og lærk). Desværre kom der en
ny storm den 29. nov. 2015, (Gorm), som væltede ca. 15.000 kbm. nåletræ på
Naturstyrelsen Vestjyllands arealer. Desuden er en masse kulturhegn blevet slået
ned af de væltede træer.
Skovene er efter disse storme meget ustabil med en masse sårbare rande. Disse
nye rande er meget udsatte for nyt stormfald, og der er også en stor risiko for
angreb af barkbiller (typografbiller).

9. (DN) Orientering og en evaluering af "Naturens dag"
som i år var et samarbejde imellem 3 DN-afdelinger og
NST.
I samarbejde med DN blev ”Naturens dag” afviklet den 13. sept. Arrangementet
var henlagt til Skærum Mølle, hvor vådområdeprojektet langs Lilleåen samt
skovrejsningen blev fremvist. Der var mulighed for at fiske i den store teglværks sø
eller at få en køretur i naturbussen. Der var ca. 500 deltagere.
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Det blev i brugerrådet diskuteret, om NST skulle fortsætte med ”naturens dag”
eller at gå tilbage til det gamle koncept med ”skovens dag”.
10. (DN) Livstræ introduktionen som blev afviklet i uge 42 hvordan kommer vi/I videre?
NST Vestjylland havde i uge 42 inviteret til et arrangement for udpegning af
livstræer i Klosterheden plantage. Som i andre dele af landet var tilslutningen
yderst beskeden, men ideen om udpegning af livstræer, som får lov til at stå til
endeligt forfald, er god.
Karen Barfoed udtrykte ønsker om, at skoleklasser blev mere involveret i den slags
arrangementer. Skoleelever er fremtidens voksne, og det er vigtigt at kendskab og
lyst til naturen bliver dyrket. Genplant planeten er et godt eksempel på, at børn
kan inddrages med godt resultat.
Allan Kjær gav udtryk for, at livstræ projektet havde lidt for meget karakter af
”skrivebordsarbejde”
Læs mere om ideen her:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
11. (DN) Biodiversitet - hvem undersøger her i
skovdistriktet og hvilke ressourcer er der afsat?
(TBS) Naturstyrelsen Vestjylland kortlægger biodiversiteten på enheden i
forbindelse med driftsplanlægningen. Men enheden foretager ikke en løbende
overvågning af biodiversiteten. Miljøcentrene har hidtil været dem der stod for
basisregistrering, kortlægning af naturtyper og Novana overvågningsprogram.
Disse funktioner ligger nu fordelt på et mindre antal naturforvaltningsenheder, og
kommer fremover til at blive udført af de decentrale enheder under Styrelsen for
Vand og Naturforvaltning.
Lokalt registrerer vi de ting som enkeltpersoner eller organisationer kommer med.
Det kan være forekomster af sjældne svampe, blomster eller fugle. Ligeledes har
universiteter og forskningsinstitutioner fri adgang til NST arealer. Vi fører et
”passe på kort”, hvor særligt beskyttelseskrævende ”objekter” bliver tegnet ind.
Herved har vi bedre mulighed for at tage de fornødne hensyn i den daglige drift.
12. Nyt fra enheden
(TBS)* Ny landbrugspolitik hos NST har medført, at driften af enhedens landbrugs
arealer vil blive bortforpagtet til private. Desuden vil enhedens besætning af får og
kreaturer blive afviklet i løbet af 2016. Naturplejen vil blive overdraget til private
dyreholdere/forpagtere.
(Allan Kjær)* Stor ros til den naturpleje, som udføres gennem afgræsning på
engene på Harboøre Tange. Det er vigtigt, at de mange aktører (jægerforum,
ornitologisk forening m.fl.) forstår at samarbejde.
(TBS)* Der er afholdt et ”bævermøde”, hvor berørte lodsejere havde mulighed for
at komme med bemærkninger til forvaltningen af bæverne i vandløbssystemerne.
13. Eventuelt
(John Clausen). Er der en aktiv brugergruppe for Nissum Fjord?
(TBS) Nej – det er længe siden, der har været afholdt møde i brugergruppen for
Nissum Fjord. Derimod deltager Naturstyrelsen aktivt i de øvrige fora, der
behandler forholdene i fjorden – bl.a. Nissum Fjord Netværket og organisationen
omkring Naturpark Nissum Fjord. Øvrige brugergrupper må søge indflydelse på
driften af NST arealer ved at henvende sig til brugerrådets medlemmer eller
direkte til enheden.
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Med venlig hilsen

For/ Thomas Borup Svendsen
Chr. Hollesen
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