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1. Skovningsindsats i Husby klitplantage – herunder kritik og
offentlig debat gennem sociale medier.
(TBS) I Husby plantage er der i år foretaget større skovninger og fældninger til
flisproduktion. Det drejer sig om rydninger af bjergfyr på den store parabelklit og i
klitten langs havet. Desuden rydning af contorta fyr på arealer, som skal blive til
lysåben natur. Der er også foretaget almindelige gennemtyndinger i produktionsskovbevoksninger. På grund af sommerens kraftige nedbør har jordbunden været
blød, og maskinernes kørsel har derfor efterladt tydelige kørespor.
På de sociale medier og i lokalaviserne har der været flere ”klager” over
skovningsindsatsen. Enheden fik på et møde med presse og med klageren
lejlighed til at forklare meningen med indsatsen. Det er helt bevidst, at der
efterlades dødt træ, og at biodiversiteten søges forbedret.
Se evt. presseindslag her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/naturstyrelsenstraefaeldning-moeder-kritik-det-ligner-en-krigszone
(Signe) Biodiversitets- begrebet er vanskeligt at forklare. DN har udgivet en pjece
med titlen ”Vildere skove”. Pjecen blev udleveret til alle brugerrådsmedlemmerne.
(Agner) De store skovningsmaskiner virker voldsomme, og de grove dækmønstre
sætter kraftige aftryk i jordbunden.
(Niels Henrik) Det må være muligt at rydde op efter maskinerne og undgå, at der
efterlades hugstaffald på spor og stier.
(TBS) Enheden søger altid at foretage oprydning på veje og stier, således at
færdsel her kan ske uhindret. Mht aftryk i skovbunden er Naturstyrelsen
certificeret – hvilket bl.a. betyder, at al kørsel sker på faste kørespor.
2. Status på bæverforvaltning. (herunder verserende retssag)
NST og Miljøstyrelsen arbejder for tiden på en opdatering af forvaltningsplanen for
bæver. Bæveren har efterhånden spredt
sig til et større område, hvor Himmerland
og Skjern å systemet er lokaliteter, som
er længst væk fra Klosterheden. På
Sjælland er der desuden udsat bævere i
Arresø.
Der har været rejst en erstatningssag
vedr. bæverens nedgnavning af træer på
private arealer langs Dride Å syd for
Klosterheden. Der afsiges kendelse i
sagen den 8. dec. Af samme grund kan
der ikke kommenteres på en verserende
retssag.
(Finn, Karen og Agner) Generel diskussion om forvaltningsplan,
reguleringsmuligheder, enhedens forpligtelser til afhjælpning af problemer,
bestandsstørrelse.
(TBS) Med hensyn til bestandens størrelse siger man, at der skønsmæssigt skal
ca. 3 km vandløb eller 10 ha mose til at rumme en lille bæverfamilie.
Der er konstateret 3 familier i Sønderup å i Himmerland.
Læs evt. mere om bæveren her: http://mst.dk/naturvand/natur/artsleksikon/pattedyr/baever/
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3. Arbejdsprogram for enheden 2018
Enhedens arbejdsprogram er primært en intern aftale mellem den enkelte enhed
og hovedkontoret i Randbøl. Der afstemmes ideer, forventninger og økonomi for
det nye år. Det er klart, at det, der fylder mest, dog er den daglige drift af
arealerne.
Af særlige mærkesager for 2018 kan nævnes:
* afslutning af REDCOHA projektet langs Vestkysten – herunder etablering af
fugleøen i Nissum Fjord og færdiggørelse af rydning af parabelklitten i Husby.
* indsats mod invasive arter (glansbladet hæg, rynket rose og gyvel)
* gennemføre kampagne for forbedring af sommerfugle- og insektforhold langs
skovveje – og andre små åbne naturarealer.
* afholdelse af internationalt bæversymposium 18-20. september 2018
* vedligeholdelse og forbedring af rammerne for friluftslivet
i samarbejde med kommuner og organisationer – herunder afsøgning af
muligheder for madpakkehus ved Fuglsang Bro og ”opgradering” af forholdene
ved Spidsbjerg strand.
* udbygge samarbejde med diverse frivillige
(Karen) Med hensyn til at iværksætte projekter med frivillige skoleklasser, så
opnår man det bedste resultat ved at kontakte lærerne.
(Karl) NST bør forbedre vildtmarkerne inde i skoven for at formindske skader på
tilgrænsende landbrugsarealer.
(TBS) Der bør være sammenhæng mellem kronvildtbestandens størrelse og den
tilgængelige naturlige fødemængde. Måske bør kronvildtbestanden reduceres,
hvis markskaderne er for store.

4. Bookingsystem – udtræk af anmeldte arrangementer på enheden
CSH fremviste de digitale muligheder der ligger på NST hjemmeside.
Man kan f.eks. booke en shelterplads her:
http://udinaturen.dk/facilitet/Klosterheden--Risbæk/899
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Eller man kan finde digitale guides (områdebeskrivelser)over et bestemt
naturområde her: http://udinaturen.dk/facilitet/Husby-Klitplantage/15543

På baggrund af bookingsystemet har enheden mulighed for at lave lidt statistik
over typer og antal af bookinger på de enkelte delområder.
For de første 3 kvartaler af 2017 ser antallet af bookinger således ud:

Det er værd at understrege, at de største aktiviteter stammer fra den daglige brug
af NST arealer i form af vandreture, løbeture m.v., som ikke skal anmeldes.
Naturskolens aktiviteter er heller ikke medregnet i skemaet.
(Niels Henrik) Vestjysk orienteringsklub har ofte haft besvær med at få
løbstilladelse i Ølgryde plantage?
(TBS) Det vil vi undersøge konkret. Ølgryde plantage er en isoleret beliggende
skov på knap 500 ha, og er derfor mere følsom for forstyrrelser, end de større
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skovkomplekser er. Det viser sig ifølge bookingsystemet, at Vestjydsk O-klub én
gang inden for de sidste tre år er blevet bedt om at finde en anden af enhedens
skove til o-løb, på grund af en tilstødende aktivitet i Ølgryde.
5. (KBA) Sommernaturskole – Danmarks Jægerforbund
Karen orienterede om at hun arbejder sammen med Danmarks Jægerforbund på
at lave ferieaktiviteter for børn. Konkret drejede det sig om at få arrangeret en
sommernaturskole i Vestjylland og måske på sigt en efterårsjagtskole.
6. (KBA) Ferieaktiviteter for familier m.v.
(Karen) Der mangler gratis ferieaktiviteter for familier med børn i sommerferien.
Det skal være for dem, der ikke normalt bruger skoven, og måske ikke har så
store ressourcer. Fortalte om ”Muddy moms” og ”Dangerous dads”. Jeg savner
”skovens dag.”
(Allan) Spejderorganisationerne arrangerer noget lignende.
(Vibeke) Jeg synes Karens ide lyder spændende, og projektet ville brande NST
navn og områder på en god måde.
(TBS) NST stiller gerne arealer og faciliteter til rådighed, men vil ikke stå for
arrangementet.
(Signe) Hvad bliver der af ”skovens dag”?
(TBS) NST vil ikke lægge sig fast på en enkelt dag, men måske også støtte
”geologiens dag”, ”de vilde blomsters dag”, ”fuglenes dag” eller ”tårnenes dag”?
7. (Vibeke) Løse hunde
(Vibeke) Der opleves et stigende antal tilfælde af folk der færdes på NST arealer
med løse hunde. Kan man ikke lave en indsats for at stoppe det?
(TBS) Der laves med mellemrum kampagner, hvor folk med løse hunde anmeldes
til politiet.
I det daglige slipper folk dog ofte med en advarsel. Specielt ”den ældre dame”
med en lille forsigtig puddelhund, som trisser få meter fra hundeejeren. 
8. (Vibeke) Ridestier i Husby
(Vibeke) Ride ruten i Husby er dårligt afmærket og præget af tilgroning og væltede
træer. Ride klubben vil gerne have en ny rute langs redningsvejen i Husby for ikke
at ride på strandbredden om sommeren med mange badegæster.
(CSH) Jeg har netop sendt en skovarbejder igennem ruten, for at fjerne diverse
generende trævækst. Der arbejdes desuden på en ny certificeret vandrerute i
samme område, så alle ruterne skal koordineres. Men ellers ok til ny ride rute.
(TBS) Vi har for nylig haft en telefonsamtale med en repræsentant fra ride klubben
i Husby. Der arbejdes hen imod en aftale, hvor ride klubbens medlemmer selv
deltager i driften af ride ruten.
9. (Vibeke) Slid på klitter
(Vibeke) Flere private sommerhusejere kunne ønske sig at deltage i
klitdæmningen på de arealer, hvor der opstår sandfygning.
(TBS) Loven om kystsikring er under ændring. Klitdæmpning foretages af NST og
kommunerne, hvor samfundsmæssige værdier er truet.
Privat klitdæmpning på naturarealer er ikke umiddelbart ønskeligt.
10. (Vibeke) Kort over stisystem Skærum Mølle
(Vibeke) I området ved Skærum Mølle og på Nr. Vosborg findes der dejlige
vandreruter, men der er ingen sammenhæng mellem de to rutenet?
(CSH) Vandreruten på Skærum Mølle er netop under omlægning. Den nye rute
går helt rundt om Teglværkssøen, og undgår dyrefolden, samt meget våde
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passager. Trampestien langs åen, er så fugtig, at den kun kan bruges af
sportsfiskere i støvler. Rutemarkeringen bliver derfor fjernet.
Vandreruten på Skærum Mølle kan findes på ”ud i naturen” kortet på NST
hjemmeside. Nr. Vosborg og Borgergruppen fra Vemb er velkomne til at lægge
deres ruter ind på ”ud i naturen”.

11. Næste offentlige brugerrådsmøde – temaer?
(TBS) Vi skal holde et offentligt brugerrådsmøde i foråret. Har brugerrådet gode
ideer til temaer til mødet?
Følgende forslag blev stillet:
 Biodiversitet, natursyn
 Friluftslivet i Danmark
 Benyttelse/beskyttelse af naturen
 (TBS) Medvirken af en ekstern foredragsholder kan give god mening.
Forskellige forslag blev diskuteret. Der var god opbakning til at søge at få
Friluftsrådet involveret.
12. Eventuelt
12a (Karl) Jeg har hørt at der skal ske ændringer i kongehusets jagtafholdelse på
NST arealer?
(TBS) I de gamle dele af Naturstyrelsens skove, er det kongehuset som
disponerer over jagtretten efter civillisteloven.
Der er imidlertid åbnet op for, at de enkelte enheder kan sælge dagjagter efter at
kongehuset eventuelt har afholdt jagt på den enkelte enhed.
Se nyheden her: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2017/aug/naturstyrelsen-aabnerop-for-flere-betalingsjagter/
12b (Finn) ”I have a dream” – om at skovvejene i Femhøjsande ved Ringkøbing
kan blive navngivet.
(TBS) Det er jo en lille skov, så behovet er vist ikke stort, men måske kan der
laves noget fornuftigt?
12c (Agner) Jeg er bekymret for, hvor meget der bliver åbnet op for publikums
adgang i naturen. Mange områder bør have mere beskyttelse. F.eks. har
pibeænder så stor flugtafstand, at de meget ofte bliver jaget på vingerne. Store
rovfugle vælger ynglepladser i områder, hvor der ikke er meget forstyrrelse.
12d (Karen) Hvilke arealer i Vestjylland bliver udpeget som biodiversitetsskov og
urørt skov?
(TBS) Udpegningen er endnu ikke offentliggjort. Udpegningen støtter sig meget til
registreringer af rødlistede og sjældne arter. Udpegningen vil nok primært ske i de
gamle skovegne (Øerne og Østjylland) med store arealer af gammelt løvtræ.
Referent
Chr. Hollesen
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