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Referat af brugerrådsmøde
tor. 8. aug. 2018, kl. 14.30.

1) Skovtur. Besigtigelse og diskussion af den fremtidige drift af arealer ved
Skramsdale tæt på Naturskolen. Rydning og fremtidig drift af
landskabsfredet areal.
For de særligt interesserede, læs om Kilen Fredningen her:
http://www.fredninger.dk/fredning/kilen/
Se NST folder her:
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/7329904/KilenHornet_281113_vandret
ursfolder.pdf
Brugerrådet blev præsenteret for problemstillingen. Et kuperet terræn
med 5 markante dale, som netop er ryddet for nåleskov, men som i fremtiden
skal holdes lysåbne, således at terrænformerne tydeligt fremgår. Kraftig
opvækst af løvtræ vil hurtigt igen dække arealet, hvis der ikke aktivt gøres en
indsats. Området bruges intensivt som friluftsområde med vandreruter,
løberuter og cykleruter.
Brugerrådet var enige i, at afgræsning med dyr måtte være løsningen.
Geder er kendte for at æde træopvækst, så det kunne være en mulig løsning.
Problemstillingen med linieføringen af hegnet blev diskuteret. Nogle mente at
stisystemet gerne måtte gå inde i hegnet med dyr, andre mente, at det var en
dårlig løsning at lade publikum færdes blandt husdyr i indhegninger.
På vej tilbage til mødelokalet blev der gjort holdt ved Fladhøjheden. Et
sted hvor man tidligere kunne opleve et område uden større menneskeskabte
anlæg – og hvor der ved nattetide ikke var nævneværdigt kunstigt lys. For
nylig er der opstillet store vindmøller syd for Vilhelmsborgvej uden for skoven.
Møllerne ”forstyrrer” nu udsigten, og er et eksempel på at store vindmøller kan
ses langt omkring, og ændre oplevelsen i ellers ikke menneskeprægede
omgivelser.

Den indendørs del af mødet foregår på enhedskontoret.
2) Velkommen og præsentation af den nye skovrider for NST Vestjylland
Poul Ravnsbæk.
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(PRA) præsenterede sig selv og sin løbebane indenfor NST. Glædede sig til at
”komme hjem” til sin fødeegn. Takkede TBS for samarbejdet og for den
positive tilgang til de kommende organisatoriske ændringer.
3) Velkommen og præsentation af de nye medlemmer af brugerrådet
Niels Henrik Olesen, nyt medlem for Danmarks Idrætsforbund.
Jesper Truelsen, nyt medlem for Danmarks Jægerforbund, kreds 2.
Alexandra Andersen (afbud) nyt medlem for Herning kommune
Thomas Sloth, nyt medlem for Ringkøbing-Skjern kommune
Jens Hedevang, (afbud) nyt medlem, valgt på offentligt brugerrådsmøde
4) Etablering af fugleø i Nissum Fjord, og erfaringerne fra Harboøre Tange.
(TBS) Der er på Harboøre Tange etableret 2 fugleøer med godt resultat.

Fugleøerne har allerede vist sin værdi som yngleø for klyder, fjordterne,
splitterne og hættemåge. Fugleøerne er etableret som en del af EU-projektet
LIFE REDCOHA, hvis formål er at beskytte og forbedre sårbar natur langs
vestkysten. Naturstyrelsen har ligeledes foreslået at etablere en fugleø i
Nissum Fjord, men ansøgningen er påklaget af sportsfiskerne, som er bange
for at en sådan ø vil blive fristed for skarver og sæler. DCE har udfærdiget en
rapport, som vurderer denne problemstilling, og konkluderer, at fugleøen ikke
vil forøge prædationen fra skarver og sæler i betydende omfang.
5) Planlagt ”renovering” af Femhøjsande plantage (gennemskovning,
skovbrynsforbedring, renovering af stisystem, evt. zonering af de
forskellige aktiviteter, herunder o-løbsbane, mtb-bane, hundeskov og
skovlegeplads)
(TBS) Femhøjsande plantage umiddelbart øst for Ringkøbing, er en af vores
mest besøgte områder i forhold til den beskedne størrelse på ca. 38 ha.
Her skal være plads til skovlegeplads, hundeskov, grillplads, o-løbs bane og en
”uautoriseret” MTB bane. Vi planlægger en større gennemskovning af skoven,
og vil gerne på forhånd advisere brugerne, da det ikke kan undgås, at arbejdet
vil forstyrre brugeroplevelsen i en periode. Forskellige brugergrupper
forventes at blive inviteret til et dialogmøde.
6) (Agner Svenstrup) ”Jeg håber der aflægges en lille redegørelse om
fremtiden og især om skovens fremtidige pleje og æstetik”.
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7) (AS) Jeg synes de store maskiner laver for dybe kørespor og ofte efterlader
grene på spor og veje, så almindelig færdsel er vanskelig. Udlicitering til
private entreprenører er sikkert en del af forklaringen.
(TBS) Vi efterlader netop dødt træ til ”nedbryderne” i form af svampe og
insekter. Stier, spor, rideruter mv. skal selvfølgelig være farbare efter en
skovningsindsats. Sidste års fugtige vejr skabte blød jordbund, samtidig
med at det var påkrævet at rydde op i det sidste stormfald.
(NHO) Også min opfattelse, at det kniber med oprydningen i skoven
(Karen) Æstetik er et bredt begreb og vanskeligt at definere i et skovbillede
(PRA) Økonomi styrer en stor del af driften af NST arealer
8) Tørkesituationen. Brandfare. Forbud mod brug af åben ild. Stressede
bevoksninger (døende træer) på sandede jorder. Stor benyttelse af
arealerne til friluftsaktiviteter.
(TBS) Den tørre sommer har medført en ekstrem brandfare på naturarealerne
i Vestjylland. Der har været tre mindre naturbrande på enhedens arealer. En i
Ølgryde plantage, en på et klitareal på Harboøre Tange og sidst en brand i
skovareal i Stråsø. Den sidste brand kunne have udviklet sig til storbrand, men
heldigvis bar vinden væk fra den brandfarlige bevoksning af bjergfyr, og en
hurtig og effektiv indsats fra naboer, fra brandvæsen og fra enhedens egne
ansatte med traktorsprøjte, resulterede i at branden hurtigt blev slukket.
9) Nyt fra enheden: dagjagtudlejning, halvårsstatus m.v. (TBS)
 Bæverforvaltningsplanen ligger p.t. lidt stille. Enheden er vært for et
bæversymposium på Nørre Vosborg 18-20. sept. 2018
 Minkbekæmpelsesprojektet kører planmæssigt
 Ulv. Der har ikke været angreb på husdyr som går i ulvesikrede hegn,
hvor hegnet er intakt. Alle hegn er nu monteret med hegnsvogter, som
sender en sms besked, hvis der ikke er strøm på hegnet. Det vides
ikke, om der er født ulvehvalpe i Stråsø i år.
 Jagten i Hoverdal plantage er udlejet til to konsortier, henholdsvis øst
og vest for den offentlige vej Præstevejen. Priserne for arealudleje har
været lidt vigende. Der planlægges, som supplement til kongehusets
jagt, udlejning af 3 dagjagter i Klosterheden. Der kan således ikke
afholdes repræsentationsjagter i fremtiden
(AKV) Går det ud over offentlighedens adgang til Hoverdal plantage?
(TBS) Nej, skovene lukkes aldrig på grund af jagtafholdelse.
 Rydningsprojektet ved den store parabelklit i Husby Klitplantage er
ved at være fuldført. Det er et imponerende klitlandskab med småsøer
der er skabt.
 Fugleskjulet ved Vest Stadil Fjord er flyttet til ny placering.
 Bygning af medpakkehus ved Fuglsang bro påbegyndes nu.
 Omgivelserne og faciliteterne ved Græm badesø har fået et løft.
 Der er indviet en ny certificeret vandrerute i Husby plantage og på
private atrealer. Stien er udført som et samarbejdsprojekt mellem
Holstebro kommune, Nissum Fjord Netværket og Naturstyrelsen.
 Der er nedlagt fem primitive raketlokummer langs Vestkysten.
 Høfde Q er en meget populær p-plads for autocampere. Ny skiltning
med forbud mod parkering om natten har hjulpet på problemerne
med overnatning.
 Skovdrift. Der er skovet ca. 50.000 KFM træeffekter og genplantet
ca.400 ha stormfaldsareal.
 Der bliver ikke afholdt bioblitz i år
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Bygningssalg. Jeppes Led ved Toftum bjerge er afhændet. Tuskær er
overdraget til Lemvig kommune. Der arbejdes på afhændelse af
Tuskær redningsstation og Strandgården.

10) Eventuelt
 (JHO) Tak til NST for imødekommenhed for afholdelse af stort o-løb i
påsken 2019. Der forventes deltagelse af 1700-2000 personer til o-løbet
som afvikles i Stråsø plantage.
(Karen) Tak til NST for medvirken til afholdelse af sommerskoleprojekt i
relation til Danmarks Jægerforbund og sportsfiskerne. Der deltog ca. 20 børn i
alderen 8 – 12 år, og de havde nogle fantastiske naturoplevelser.
(Vibeke) Der ligger kvas på stien til Breidablik og gul løberute er sandet og
fyldt med rødder, så det er svært at medbringe barnevogn.
(PRA) Ved nytår nedlægges NST Midtjylland og deles ud til naboenheder. Det
siddende brugerråd deles ligeledes ud efter geografi, så en del af de nuværende
medlemmer får tilbud om at følge med til Vestjylland. Hvordan brugerrådet
skal se ud på længere sigt tager vi efterhånden. Dette blev bredt accepteret af
brugerrådet for det nuværende Vestjylland.
(Karen) På brugerrådets vegne vil vi gerne sige tak til Thomas, som
mangeårigt formand for brugerrådet. Det har været en fornøjelse at deltage i
arbejdet.
(TBS) Ligeledes tak til brugerrådet for samarbejdet. Hvis der er relevante
punkter kan vi måske afholde et brugerrådsmøde tæt på jul, og sige ordentligt
farvel.

For TBS/
Chr. Hollesen
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