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Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Håndtering og oparbejdning af flis
Referat og dagsorden
Nyt fra Naturstyrelsen
Indkommende emne til mødet:




Mulighed for hundeskov i nærheden af Løgumkloster (Poul Erik Kjær)
Opstilling af bord/bænkesæt i Stenbæk Plantage (Kamma Marthinsen)
Vedligeholdelse af stier i Stensbæk Plantage, visse steder er bløde og
svært passable (Kamma Marthinsen)

5. Eventuelt
6. Næste møde

Ad 1 Håndtering og oparbejdning af flis
Brugerrådet fik demonstreret flishugning med traktor, og besigtigede flislageret på
mere end 10.000 m^3 flis.

Ad 2 Referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt. O-løbsforbundet spurgte til muligheden for
vandpost på stævnepladsen i Hønning plantage, NST er åben for muligheden, hvis
det kan ske i forlængelse af andre initiativer på pladsen.

Ad 3 Nyt fra Naturstyrelsen
Bent Rasmussen orienterede om, hvad der rører sig i Naturstyrelsen:
Naturplan Danmark er nu offentliggjort og kan ses her:
http://naturstyrelsen.dk/naturplan-danmark/
Brugerrådet opfordres til, at orientere sig i planen.
Den danske del af Vadehavet er nu UNESCO Verdensarv, hvilket er blevet fejret
flere steder henover sommer og efterår.
Fakta om ulv er, at der er ved DNA-test er identificeret 12 forskellige individer,
hvoraf en er død, alle individer er hanner. Følg med i lokal-nyt om ulven på:
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/Vadehavet/
Dansk Landbrug spørger til ræveforvaltningen, NST oplyser, at der er skudt et
begrænset antal ræve.
Der er sygdom blandt sælerne i Vadehavet, NST har håndteret omkring 150 syge
sæler. Samlet set er udbruddet ikke en trussel for bestanden. Sygdommen er
aftagende, og der strander ikke længere døde sæler i stort tal.
Bramgæs findes i stort antal i Vadehavet i øjeblikket. I et internationalt og
nationalt perspektiv kigges der i øjeblikket på, hvordan bramgæs bedst mulig kan
forvaltes.
O-løbsforbundet spurgte til mårhunden. Svaret er, at der ikke er mange mårhunde
i området, men de findes dog, og der mærkes stadig ”judas-individer” (med GPSsender) og der nedlægges et antal. Målet er fortsat at udrydde denne invasive art i
Danmark.
NST’s udstilling ved Vidå Slusen vil blive fornyet, så en ny og opdateret udstilling
er klar til sommersæsonen 2015. Friluftsrådet foreslår, at dette kan være stedet for
næste møde i brugerrådet.
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Ad 4 Indkommende emner
Hundeskov: Eneste statsskov i nærheden af Løgumkloster er Draved Skov, som
ikke er egnet til hundeskov. Tønder Kommune arbejder i øjeblikke på at etablere
en hundeskov i Løgumgårde.
Bænke i Stensbæk Plantage: Esbjerg Kommen afleverede et forslag til opstilling af
et par bænke i Stensbæk, NST ser positivt på forslaget, og går videre med ideen.
Vedligeholdsniveauet på stierne i statsskovene er differentieret således, at mest
benyttede stier vedligeholdes mest. Nogle stier vil være våde hen over efterår og
vinter, men er der enkelte steder, hvor der er særlig blødt, vil dette blive udbedret.

Ad 5 Eventuelt
DIF spørger til brinkerne ved Gram Å projektet, hvor der visse steder er et stort
slid. NST og projektrådgiver følger udviklingen af det nye å-løb som er ved at finde
sit nye leje. I nødvendigt omfang vil der ske udbedring af evt. skader.
Ad 6 Næste møde
Næste møde foreslås afholdt onsdag den 13. maj 2015 kl. 15.00 – 17.00 ved Vidå
Slusen.
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