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Referat af brugerrådsmøde
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1) Velkomst og præsentation af det nye samlede brugerråd.
Poul Ravnsbæk (PRA) bød alle velkommen, og hver enkelt medlem
præsenterede kort sig selv og baggrunden for deltagelse i brugerrådet.
2) Rammer for fremtidige brugerrådsmøder.
Det blev aftalt, at fremtidige brugerrådsmøder afholdes med start kl. ca. 16
af hensyn til normal arbejdstid, og at ugedagen torsdag undgås, da de
kommunale repræsentanter ofte har udvalgsmøder på torsdage. Det
nuværende samlede brugerråd fortsætter uændret indtil videre og vi
overvejer den fremtidige sammensætning af brugerrådet ved
førstkommende kommunalvalg.
Repræsentationen i brugerrådet gælder for en periode, der følger
kommunalvalg (fire år). Borgerrepræsentanter valgt ved offentlige møder
er dog valgt for en periode på to år.
Der afholdes årligt tre brugerrådsmøder, heraf et offentligt
brugerrådsmøde over et tema af almen interesse, der efterfølges af et
møde i brugerrådet inden for rimelig kort tid. Der kan eventuelt medvirke
en ekstern foredragsholder eller lignende.
I forbindelse med udsendelse af referat fra næreværende brugerrådsmøde
anmodes brugerrådsmedlemmerne om skriftligt at tilkendegive om,
Naturstyrelsen må have brugerrådsmedlemmets navn og
kontaktoplysninger mm liggende offentligt tilgængeligt på styrelsens
hjemmeside.
3) Nyt fra enheden (ny friluftsstrategi, planlagt ”renovering” af
Femhøjsande skov med afholdelse af lokalt borgermøde, status
for ulv i området m.v.)
(PRA) Der blev orienteret om, at Naturstyrelsen som sædvanligt i en
valgsituation går i ren driftsmode og lytter til forslag om nye tiltag og
andet; men afventer en ny regering inden der sættes nyt i værk.
*Enheden arbejder på, at fusionen mellem dele af det gamle NST
Midtjylland og NST Vestjylland kommer godt fra land. På
medarbejdersiden skal der på sigt ske nedskæringer. Derfor skal en del
arbejde udliciteres og 2 skovarbejdere skal i den forbindelse
virksomhedsoverdrages i den kommende tid.
Der planlægges en større gennemgang af Femhøjsande ved Ringkøbing.
Der kommer rigtig mange besøgende i skoven, og der findes
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skovlegeplads, hundeskov, hjertesti MTB rute m.v. Derfor planlægger vi at
invitere til et borgermøde, hvor tiltagene kan diskuteres og ønsker fra
brugerne kan høres. Gennemgangen er planlagt til at blive udført i 2020.
* NST har udarbejdet en ny friluftsstrategi. Her arbejdes der på i wnsnu
højere grad at stille Naturstyrelsens arealer til rådighed for
samarbejdspartnere, kommuner, interesseorganisationer, foreninger m.v.
Pjecen ”Mulighederne rum – friluftsliv i vores fælles natur” blev udleveret.
Pjecen kan hentes digitalt her:
https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2019/maj/mulighedernes-rumfriluftsliv-i-vores-faelles-natur/
Der har netop været afholdt en friluftskonference mellem NST og
repræsentanter fra 54 forskellige kommuner.
(Karsten Filsø) Kommunerne har stor opmærksomhed på mulighederne i
at bruge naturen som rum for udvikling og hjælp til socialt udsatte
borgere.
(PRA) Naturstyrelsens opgave bliver i højere grad et spørgsmål om at
finde balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen i dialog og
samarbejde med brugere og interessenter.
Enheden vil invitere Lemvig, Struer, Holstebro, Herning og RingkøbingSkjern kommuner til et tættere samarbejde.
Brugerrådet kan være et vigtigt bindeled mellem NST og potentielle
samarbejdspartnere/interesseorganisationer.
* Der blev i 2017 født ulvehvalpe i Stråsø skov. Flere af disse hvalpe
udvandrede til Tyskland. En af ”tævehvalpene” fandt sig en ny partner i
Tyskland og de vandrede sammen tilbage til Stråsø. Ifølge Århus
Universitet og Naturhistorisk Museum i Århus, som står for
overvågningen af ulv i Danmark, har dette par opholdt sig fast i
Stråsøområdet siden årsskiftet, og kan måske få hvalpe i foråret 2019, men
dette er endnu ikke bekræftet. Desuden er der kendskab til, at der strejfer
enkelte enlige ulve rundt i Midt- og Nordjylland.
Tilstedeværelsen af ulv i Stråsø medførte bl.a., at et større orienteringsløb i
påsken måtte ændres og reduceres i areal, så der både kunne afvikles et
godt løb for deltagerne og der ikke skete væsentlige påvirkninger af ulvene.
4) Mårhundebekæmpelse. (punkt fra Linda Ulfskær, Bilag udsendt til
brugerrådet)
(Linda Ulfskær). Den første mårhund blev i Vestjylland observeret i 2007.
Siden da er det gået stærkt, og det ser ud til, at bestanden vokser kraftigt.
DN er lidt frustreret over, at Miljøstyrelsen endnu ikke har udarbejdet en
ny forvaltningsplan for bekæmpelsen af mårhund.
(PRA) Opfordrer de tre organisationer DN, DOF og DJF til konstruktivt at
indgå i et samarbejde, når rammerne er udmeldt fra Miljøstyrelsen.
PRA tilbyder at koordinere samarbejdet og vil tage initiativ til dialog, når
der foreligger nyt fra den ansvarlige myndighed, Miljøstyrelsen.
(Aksel Gade) Struer kommune har tidligere afslået at støtte den lokale
bekæmpelse, da man vurderede, at det var en opgave af national karakter;
men har efterfølgende støttet indsatsen.
(Jan, DJF) Forslag om udbetaling af skydepræmie for at nedlægge
mårhund falder ikke i god jord hos DJ og andre. Kommunerne er ofte
villige til at yde engangsbeløb, men ønsker ikke at bidrage til den løbende
drift i forbindelse med betaling af kørselsgodtgørelse og udstyr til de folk
som foretager bekæmpelsen af mårhund.
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5) Biodiversitetsskove og urørte skove (naturpakken)
Forvaltningsplan for Rydhave skov. Jan Teinborg, hovedkontoret
fremlægger visioner for biodiversitetsskove.
Særligt interesserede kan læse mere her:
https://nst.dk/media/246284/mjy_rydhave_faktaark.pdf
Generel rapport: https://naturstyrelsen.dk/media/245332/overordnederetningslinjer-for-skov-til-biodiversitetsformaal.pdf
Jan Teinborg og skovfoged Jens Peter Clausen gennemgik de overordnede
principper for optimering af biodiversitet i skove.
Vedhæftet som bilag.

6) Eventuelt
(Vibeke) • Toiletforhold Husby
Ved Græm badesø ønskes et nyt toilet (evt. muldtoilet) med indlagt vand
fra ledningen som i forvejen fører ud til Græm strand. Desuden ønskes
længere åbningstid (uden for vinterperioden med frostfare)
• er der mulighed for at opstille en Infotavle ved Brejdablik om skovens
historie mm?
• Brandfare, brug af åben ild.
Vi har set eksempler på uansvarlig opførsel. Bål ved Skavemosen,
grillplads, engangsgrill og rygning i det brandfarlige område.
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(PRA) Tak for de konstruktive forslag. De er noteret og vil indgå i de
fremtidige overvejelser, men jeg kan ikke på stående fod love, at de bliver
effektueret, da de i høj grad afhænger af enhedens økonomiske
muligheder.
Det vil være en stor fordel, hvis der lokalt kan findes opbakning til den
løbende drift af faciliteterne.
--------------------------------------Efter brugerrådsmødet kørte alle til Rydhave skov, hvor der var inviteret til
offentligt møde omkring udpegningen af Rydhave skov til biodiversitetsskov.
Der var fremmødt ca. 25 personer som sammen med brugerrådet vandrede en tur i
skoven. Begreberne for urørt skov og biodiversitetsskov blev forklaret, og der blev
fremvist konkrete eksempler i skoven.
Efter en spændende skovtur med masser af indspark og diskussion, afsluttedes
med en kop kaffe midt i den frodige skov med baggrundsmusik med masser af
fuglesang og spættens højlydte trommen på de døde grene.

For PRA/
Chr. Hollesen
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