Vestjylland
J.nr. NST 210
Ref. csh
Den 4. dec. 2016

Brugerrådsmøde
onsdag 30. nov. 2016, kl. 14.30 på Sønderby.

Referat:
1. Velkomst og dagsorden
TBS bød velkommen og var glad for at se det pæne fremmøde.
Svend Aage Knudsen var mødt som substitut for Agner Svenstrup.
Knud Pedersen, Søren Elbæk, Søren Green og Uffe Haubjerg havde meldt afbud.
Programmet på mødet var i høj grad en præsentation og diskussion af de mange
projekter, som enheden har udført i løbet af 2016. Hovedparten af projekterne er
en del af den Naturpakke, som regeringen iværksatte medio 2016. Øvrige projekter
er finansieret bl.a. via LIFE-projekter og over den almindelige drift. Bevillingerne
blev først frigivet tæt på sommerferien, så enheden har haft ekstremt travlt med
myndighedstilladelser, indhentning af tilbud og udførelse af projekterne.
Vi vil kort beskrive de udførte projekter med fotodokumentation for de fleste:

2. Naturpakkeprojekter
 Konvertering og bedre fødegrundlag, buske i Klosterheden
På et areal tæt på flyvepladsen i Rom (altså ikke den i Italien ) er der
højdeklausul på træerne, som på grund af indflyvningsrute ikke må overstige
en vis højde. Her forsøges med indplantning af diverse lavt voksende busk- og
træarter. I flæng nævnes abild, avnbøg, benved, hassel, hunderose, kristtorn,
mirabel og tjørn.
(Signe Ambrosius + Svend Aage): frugttræer og blomstrende buske til bierne
er vigtigt i skovbryn og åbne pletter.
 Løvtræ i stormfaldsgrupper
Der indplantes forskellige busk- og løvtræarter i mindre stormfaldshuller
 Løvtræ i skovfyr Hoverdal
Der indplantes forskellige busk- og løvtræarter under gammel skovfyr
 Madpakkehus Risbæk (foto 1)
På skovlegepladsen ved Risbæk har brugerne ofte efterlyst et overdækket
madpakkehus. Stedet er meget brugt af institutioner og børnefamilier, og nu er
der mulighed for at krybe under tag og spise madpakken, hvis man bliver
overrasket af en regnbyge.

Naturstyrelsen • Vestjylland • Gammel Landevej 35 • 7620 Lemvig
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000860605 • vjy@nst.dk • www.nst.dk

Foto 1; Madpakkehus Risbæk

 Bålhus i Ølgryde (foto 2)
På shelterpladsen i Ølgryde er der opført et nyt bålhus med to indbyggede
shelters. Pladsen ligger flot ned til en sø, og der er nu mulighed for at
overnatte ved lejrbålets skær.

Foto 2: Bålhus i Ølgryde

 Harpøt havn (foto 3)
I et samarbejde med ”Nissum Fjord Netværket” har Naturstyrelsen givet
260.000 kr i tilskud til opførelse af 2 shelters, 3 borde/bænke, madpakkehus
og toilet ved Harpøt havn. Det er Naturstyrelsen, der er grundejer, men det er
Nissum Fjord netværket, der står for etablering og drift af faciliteterne.
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Foto 3 Harpøt havn, shelters under opførelse

 Søer i Fejsø (foto)
To søer, som var under tilgroning, og som oprindeligt var udformet lidt
uheldigt, er blevet oprenset, og bredderne er blevet udjævnet med jævnt fald
ned til vandfladen.

Foto 4: Søer i Fejsø

 Vedvildtagre
Som et forsøg etableres på eksisterende marker og vildtagre nogle
vedvildtagre. Tanken er at så frø fra forskellige træarter, som vildtet godt kan
lide. Det er f.eks eg, ædelgran, roser og surbær. Tanken er, at vildtet skal have
adgang til at æde knopperne fra træerne, og på den både være med til at
reducere markskader på private landbrugsarealer.
3. Øvrige friluftsprojekter
 Nyt toilet Jegindø
(foto ).
Ved Bøhl badestrand på
Jegindø er toilettet
udskiftet til en mere
moderne model, idet det
gamle toilet var
faldefærdigt.
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Der er udlagt nyt grus på p-pladsen, og de rynkede roser som spreder sig
kraftigt på strandengene er bekæmpet. Det gælder dog kun planten ”rynket
rose”, idet der åbenbart er en anden slags rynkede roser, som holder til på
badestranden.
Se nedenstående foto med skiltetekst 

”Klubhus” for badeklubben "Bøhl´s rynkede roser"

 Opgradering af skilte på hele enheden og plancher ved Møllesøen
En del gamle skilte og plancher er udskiftet med ajourført tekst. Det er
tilstræbt at forenkle teksten og gøre diverse oplysninger mere
”langtidsholdbare” og relevante.
Ved Møllesøen laves der ny plancheopsætning i samarbejde med tegneren
Jens Overgaard.
 Bekæmpelse af invasive arter (serotina + rynket rose)
Glansbladet hæg (prunus serotina) er tidligere indplantet i skovbryn og
læhegn. Det er egentlig en smuk busk med masser af hvide blomster og sorte
”kirsebær”, som fuglene elsker. Desværre spreder fuglene stenene, og serotina
spreder sig villigt til lysåbne arealer. Det gælder alle åbne arealer samt i ældre
bevoksninger, hvor lyset på skovbunden er tilstrækkeligt til, at frøet kan spire.
Når man skærer serotina ned, kvitterer den med kraftige stødskud, og er
således vanskelig at slippe helt af med.
Enheden har i første omgang fældet mange af de ældste frøbærende træer, og
har lavet småforsøg med opgravning af rødderne.
(Karsten Filsø) Det kan være problematisk, hvis der ydes tilskud til plantning
af glansbladet hæg.
Rynket rose er en anden invasiv art. Langs vestkysten er der udført forsøg med
afdækning med kraftig plastikdug, opgravning og afgræsning.
(Vibeke Albinus+ Signe Am. ): Det virker lidt som sisyfos arbejde. Var det ikke
bedre at bruge lidt round-up for at slå rynket rose ihjel i stedet for at skære
ned gang på gang?
(TBS) Det er en politisk beslutning, at der som hovedregel ikke må bruges
round-up på offentlige arealer.
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 Forsøg med afskrælning på hedeflader (sildeben m.v. , foto)
Afskrabning af den øverste hedetørv er en gammelkendt teknik i hedeplejen.
Det er faktisk en efterligning af hedebondens aktiviteter med afgravning af
hedetørv. På fugtige områder, som ofte bliver totalt domineret af græsarten
blåtop, kan afskrælning være et virksomt middel til at nul-stille successionen,
og dermed give plads for de mere sarte hedeplanter.
I life+ hedeprojektet har vi forsøgsvis lavet et ”sildebensmønster” af disse
afskrab, og spredt på de øvrige store heder er der lavet små afskrab på ca 200
kvm i 16 forskellige punkter. Arealerne følges de kommende år med hensyn til
vegetationsudvikling.

Afskrab i sildebensmønster på græsdomineret hede

 Færdiggørelse og vand til toilet ved Græm strand, Husby.
Toilettet som blev opført i 2015 ved Græm strand har fået indlagt vand fra
vandværk. Opførelsen og driften varetages af Holstebro kommune og NST i
fællesskab.
 Ny lavvu (foto)
Den gamle lille lavvu var udtjent og revnet. Den er udskiftet med en ny og
større model. Det er tanken at lavvuen anvendes til større forsamlinger i
forbindelse med naturvejledning m.v. Der er indvendigt siddeplads til ca. 50
mennesker. Det vil blive muligt at booke lavvuen til særlige arrangementer.

5

4. Øvrige projekter:
 Forundersøgelse af lavbundsprojekt Vosborg enge.
Konsulentfirmaet Orbicon har lavet en undersøgelse af mulighederne for at
forbedre naturforholdene i det nuværende landbrugsområde ved Vosborg
enge, som afvandes kraftigt. Der foretages bl. a. tekniske beregninger omkring
ophobning/-udledning af fosfor, kvælstof og okker.
Der samarbejdes med real Danmark, som ejer godset Nr. Vosborg.
 Forundersøgelse Harboøre Tange
Målet er at forbedre de hydrologiske forhold for engfugle. Undersøgelserne
afsluttes med en rapport i efteråret 2017.
 Rydningsprojekt Husby (foto)
Den store parabelklit i Husby klitplantage blev delvis ryddet for et par år
siden. Nu er der taget hul på afblæsningsfladen (gryden i midten af
parabelklitten), og de sidste nåletræer fjernes i 2017. Der er samtidig lavet
nogle mindre skrab på de fugtigste steder, hvorved der er dannet små klitsøer
med mulighed for vækst af mere sjældne arter som f.eks. klokkeensian og
næbfrø.

Rydningsprojekt ved parabelklit i Husby
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 Skalstrup og Møborg, ny anlæg af skovveje
I skovrejsningsområderne, som blev plantet omkring 1993, var der behov for
anlæg af to bilfaste veje i forbindelse med de kommende skovnings- og
flisningsopgaver.
 Peders Ø + opkøb af engparceller ved Nissum Fjord (foto)
Der er lavet aftale om køb af to mindre engparceller på Torsmindetangen.
Peders Ø afskæres helt fra den landfaste del, så rovdyr har vanskeligere ved at
komme ud på øen, som er vigtig ynglelokalitet.
 Status skovrejsningsprojekt ved Ringkøbing
Der er indkommet et enkelt salgstilbud på landbrugsjord i skovrejsningsområdet.
Tilbudsprisen blev dog ikke godkendt af SKAT.Der arbejdes videre med nye
muligheder
 Husby skovlegeplads – balancestolper (foto)
Skovlegepladsen har fået en ”overhaling” da flere trækonstruktioner var halvrådne.
Der er opsat en ny balancesti i form af nedgravede træstykker.

Husby skovlegeplads

5. Natura 2000 handleplaner
Det er kommunerne, som har det overordnede ansvar for udarbejdelse af
handleplaner for N2000 arealer. Naturstyrelsen har dog valgt at udarbejde
plejeplaner for egne arealer, som støtte til kommunernes arbejde.
6. Matchgruppe 2 koordinatorer, ophører 31/12-2016
Projektet for støtte til ”matchgruppe 2 personer” har kørt de seneste 3 år.
En af koordinatorerne har været placeret på NST Vestjylland. Projektet udløber pr
31/12-2016. Koordinatoren har fået ansættelse på hovedkontoret i Randbøl.
7. Arbejdsprogram 2017
Året 2016 har været meget travlt, og som det også fremgår af dette referat, er der
løst adskillige større anlægs- og driftsopgaver. Året 2017 ser ud til at blive lidt
roligere. Foruden den ordinære drift af arealerne peges i 2017 på opgaver med
etablering af fugleøer i Nissum Fjord og ved Harboøre Tange, færdigrydning af
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parabelklitten i Husby, udpegning af biodiversitetsskov, lavbundsprojekter,
vådområdeprojekter, revision af praksis vedr. drift af vildtagre/rabatter,
gennemføre 1 bioblitz og inddragelse af eksterne samarbejdspartnere (incl
finasiering) m.v.
8. Nyt hovedkontor i Randbøl, relationer til SVANA
Regeringen offentliggjorde planen for udflytning af statslige arbejdspladser1 primo
oktober 2015. Baggrunden for planen er, at de statslige institutioner er sat i verden
for at løse opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele Danmark, hvorfor de
skal fordeles bedre i hele landet. Regeringen vil over de kommende år flytte ca.
3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre
regioner. Det svarer til, at over 10 % af de ca. 32.000 relevante statslige
arbejdspladser i hovedstaden flyttes.
Som led i regeringens plan blev Naturstyrelsen delt i to selvstændige styrelser –
Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Naturstyrelsen blev
flyttet til Randbøl, og SVANA forbliver i København. Delingen er effektueret fra
den 1. juli 2016. Der er lavet en samarbejdsaftale mellem de to nye styrelser.
Naturstyrelsens primære opgave er selve driften af statens skov- og naturarealer.
9. Evt.
Brugerrådet appellerede til, at næste brugerrådsmøde skulle indeholde mulighed
for at se nogle af naturprojekterne i virkeligheden.

Referent
Chr. Hollesen
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