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Referat af offentligt brugerrådsmøde. 
 

Torsdag den 15. marts 2018 afholdt Naturstyrelsen Vestjylland offentligt 

brugerrådsmøde i laden på Skærum Mølle, Skærum Møllevej 2, 7550 Vemb. 

 
1. Velkomst og orientering ved Thomas Borup 

Svendsen 
Velkommen til de ca. 40 fremmødte personer og aftenens foredragsholder Karin 
Winther. 
Til orientering  har Naturstyrelsen udmeldt organisationsændringer, der skal 
imødekomme, at styrelsen over de kommende år mangler 20 mio. kroner årligt 
for at få økonomien til at hænge sammen. Der bliver her og nu på landsplan 
nedlagt 30 ud af ca. 250 skovarbejderstillinger. Medarbejderne får tilbud om 
frivillig fratrædelse. 

Antallet af lokale enheder bliver fra årsskiftet reduceret fra 18 til 16. Enhederne i 
Østsjælland og Midtjylland bliver nedlagt, og medarbejderne rykker sammen 
med deres kollegaer på de omkringliggende enheder. I den forbindelse bliver der 
nedlagt yderligere syv stillinger, heraf to chefstillinger. 

Dertil har regeringen i forlængelse af regeringsgrundlaget fremlagt plan for, 
hvordan opgaver i Naturstyrelsen, der svarer til cirka 70 årsværk, skal udliciteres 
fra 2019-21. Det er opgaver som fældning af træer, hegnssætning, græsslåning og 
plantning af træer. Når opgaver bliver udliciteret, vil de omfattede medarbejdere 
blive virksomhedsoverdraget, så medarbejderne flytter med opgaverne til private 
aktører.  

Konkret i Vestjylland betyder det, at Thomas Borup Svendsen har fået nye 
opgaver i hovedkontoret i Randbøl, og at den nuværende skovrider i NST 
Midtjylland, Poul Ravnsbæk, bliver ny skovrider for enheden Vestjylland. 

NST Vestjylland afgiver arealer ved Lyngvig fyr, Øster Lem hede og Troldhede 
brunkulslejer til nabodistriktet Blåvandshuk. 

Arealerne fra NST Midtjylland bliver fordelt til nabodistrikterne, således at alle 
NST arealer i Herning og Holstebro overføres til NST Vestjylland.  

 

2. Aftenens foredrag ved naturvejleder Karin Winther  
 

Karin Winther holdt foredrag om mulighederne for benyttelse af naturen.  

Naturen skal rumme de mange ønsker til primi deluxe, naturens stillekupeer, 

naturens motionscenter, grønne klasselokaler, naturbaser, vild mad, jagt, biller 

og fugle. Det er ganske gratis, men det kan til tider koste blod, sved og tårer, når 

alles interesser skal forenes, for der er pres på Naturens All Inclusive tilbud. 

Fotos og illustrationer, som blev anvendt ved foredraget, er vedhæftet som 

selvstændig powerpoint fil.  
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3. Valg til brugerrådet 
 

Karen Barfod blev genvalgt og Jens Hedevang Nielsen blev nyvalgt til brugerrådet. 

Tak til Uffe Haubjerg for mange års indsats i brugerrådet 

 

 
4. Hvad nåede NST Vestjylland i 2017, og 

hvad skal der ske fremover? (TBS) 
En gennemgang i ord og billeder af de større arbejder, som NST 
Vestjylland har udført i 2017 og lidt af 2016. Arbejderne 
omfatter friluftsfaciliteter (nye toiletter, bål- og madpakkehuse, 
ny trappe ved Toftum, nyt stiforløb ved Skærum Mølle..), natur 
(indsats mod invasive arter, etablering af nye fugleøer og 
arbejdet med bævere og ulve),  skovdrift og øvrige opgaver. 
(Oversigtlig årsrapport vedlagt som PDF fil.) 
 

Desuden blev de større partnerskaber gennemgået:  
• MTB’erne 
• Bævertællingerne 
• Struerværkstedet 
• Frivillige på jagter og skydebane 
• Mink- og mårhundebekæmpelse 
• Hedepleje og anden naturpleje 
• Rideruter 

 
 

Endelig blev de større planlagte arbejdsopgaver for 2018skitseret: 
• Rydning ved Hoverdal Plantage – Hulmosen 

• Skovninger ved Resenborg Plantage, Skramsdale, Klosterheden og Fejsø 
plantager 

• Nedlæggelse af en række raket lokummer langs vestkysten 

• Etablering af naturlegeplads i Husby ved gl. Planteskole – ved lokale 

kræfter 

 

5. Debat og uddybende spørgsmål 
 
(Gudrun Aspel): Er der chance for, at Naturbussen bliver fornyet? 
(TBS): Næppe. 
 
(Karsten Filsø): Jeg har talt med en lokal fisker fra Nissum fjord. Han var 
bange for, at de nye fugleøer kunne medføre forøgede adgangsrestriktioner. 
(TBS) Der er ikke for nuværende planer om at ændre på adgangsforhold 
omkring nye fugleøer. 
 
(Rita Sønderby): Det er et problem for den nye certificerede vandrerute i 
Husby, at toiletterne ved Græm strand lukkes om vinteren. 
(TBS): De fleste af enhedens toiletter aflukkes om vinteren for at undgå 
frostsprængninger. Hvis toiletterne skal holdes åbne om vinteren, skal der 
også opvarmning til. 
 
(Finn Bækdal): Hvad er fremtiden for brugerrådet, når de nye organisatoriske 
ændringer træder i kraft? 
(TBS): Vi fastholder det eksisterende brugerråd for NST Vestjylland.  



 

 

3 

Hvordan brugerrådet skal sammensættes efter 2018 bliver op til den nye 
ledelse at afgøre. 
 
(Frede Ørum): Kan der på hjemmesiden laves en oversigt over planlagte o-løb 
og planlagte jagter? 
(TBS): På bookingsiden kan man faktisk se, om en skov er reserveret til en 
aktivitet på en given dato. Det kan derimod måske give problemer, hvis et 
jagtkonsortiums planlagte jagter fremgår direkte af hjemmesiden. 
 
(Vibeke Albinus): Hvad er planerne for den kommende ”traktorbus” i Husby? 
(TBS): Michael Madsen fra Jyllandsakvariet har købt en traktorbus med 
kameraudstyr og vil gerne lave naturvejledning i Husby Klitplantage i 
samarbejde med os. Det drejer sig om enkelte ture på skovvejene. 
 
(Rita Sønderby): Er der lavet en plejeplan for de områder som nyligt er ryddet 
for træopvækst? 
(TBS): Der er ikke lavet en detaljeret plejeplan, men der vil uden tvivl løbende 
opstå nyt behov for rydning af selvsået nåletræ m.v. Afhængig af terrænforhold 
m.v. kan det udføres ved forskellige metoder. Herunder afbrænding, knusning 
med traktor eller manuel oprykning/nedskæring, hvis man evt. kan finde 
frivillige samarbejdspartnere. 
 
 
Referent 
Chr. Hollesen 
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