Vestjylland
Ref. ANEKU
Den 7. september 2021

Brugerrådsmøde
tirsdag den 7. september 2021 kl 17.00-20.00
Naturskole Kjærgårdsmølle

Referat:
1. Velkomst
Poul Ravnsbæk (PRA) bød alle velkommen.
Inger Bjørn Knudsen fra Lemvig Museum – fortalte lidt om det projekt de har haft
vedr. Klosterheden, de påtænker at lave en kultur variant af Klosterheden folderen.
Derudover vil der komme nogle beton klodser med skilte i Klosterheden, hvor der
oplyses om hvad museet har erfaret af deres projekt. Inger deltager ved dette møde
som en del af projektet.
PRA fortalte lidt om fusionsprocessen mellem det tidligere MJY og VJY, og
reduktionen i personalet – VJY skal gå fra 36 til 21 personer.
Kortet over det nye VJY blev vist, så alle kunne se de nuværende arealer. Der blev
opfordret til at alle melder ind hvis de falder over noget på vores arealer, da det ikke
længere er muligt at komme rundt på arealerne så ofte pga. af de færre ansatte og den
store geografi
Der blev kort fortalt lidt om økonomien både på det gamle MJY og VJY, og hvor
mange nedskæring der har været over de seneste mange år for at
Naturnationalpark Stråsø er nu med til at der tilgår enheden flere midler.
2. Vilde Vidunderlige Vestjylland (PRA)
Der blev fortalt om det store projekt fra 2020, hvor Geopark, kommunerne og VJY
samarbejdede om folderen og tankerne bag.
Enheden fik i 2020 1 million til at opgradere friluftsfaciliteter i forbindelse med
regeringens sommer satsning og ”Vores Natur”.
Brugerrådet er løbende blevet underrettet via mail.
3. Nyt omkring friluftsfaciliteter 2021
PRA fortalte om Stimuli pakken, at enheden har fået ekstra bevilling til
friluftsfaciliteter, og samtidig fået mulighed for at ansætte 4 midlertidige
skovarbejdere. Der blev fortalt, at der er kommet flere nye friluftsfaciliteter i 2021,
som Brugerrådets medlemmer kan høre mere om ved at spørge PRA.
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Hundeskov Thyborøn (Julietta Jensen fra DN Vestjylland)
Der blev fortalt at det er svært at se hundeskoven, og folk lufter deres hunde nede på
engen uden snor. De lokale derude mener, at det kan blive meget svært at få folk til at
bruge hundeskoven, da den ligger hvor de plejer at køre i bil. De lokale har forslået et
areal over for Spar butikken i stedet for det nuværende areal.
PRA fortæller at det også er en af VJY’s dårlige samvittigheder, - der har været flere
problemer med at låger og skilte forsvinder. Vores udfordring er at de andre arealer
styrelsen forvalter derude er reservat.
Der vil blive afholdt et møde med Lemvig Kommune, for at prøve i fællesskab at finde
et mere egnet areal til hundeskov. Mødet med Kommunen er pga. corona blevet
skubbet, men der planlægges et møde i 2021
Julietta påpegede at det er vigtigt at der kommer nye piktogrammer op, hvor der står
at hunde skal være i snor, så det er nemmere for andre borgere at påpege det.
Trappen i Toftum Bjerge (Julietta Jensen fra DN Vestjylland)
Der blev fortalt at trappen er farlig at færdes på, da flere trin ikke sidder ordentligt
fast. Trappen er ikke umiddelbart på listen over friluftsfaciliteter der skal gøres noget
ved i år, men PRA lover at vi får set på problemet.
Der blev gjort opmærksom på at fugleskjul og bålplads i Thyborøn trænger til en tur
med en kratrydder – Der blev lovet, at der vil blive set på dette.
Infotavler på p-pladser langs havet (Julietta Jensen fra DN Vestjylland)
Der mangler infotavler eller også er de så dårlige at man knap kan se hvad der står på
dem. PRA fortalte at det har været nedprioriteret pga. personale mangel, men håber
der bliver tid og penge til at gøre noget ved det i 2022.
Der blev spurgt om vi ikke har en forpligtelse til at vedligeholde skilte? – PRA
var helt enig i at enheden er forpligtet til at vedligeholde skilte, men med de
nedskæringer der har været igennem flere år og som enheden stadig står i, så har det
simpelthen ikke været fysisk muligt med de få folk der er.
Karen Barfod: tilbød hjælp til at gennemlæse skilte hvis der er brug for det. Poul
takker – og vender tilbage hvis bliver aktuelt.
Kitesurfere, Kite-buggy og Motor-kite flying på og omkring Nissum Fjord (Vibeke
Albinus)
Der blev fortalt at Kitesurfere osv. har et område ved Thorsminde som må benyttes,
men at der ses flere og flere på Nissum Fjord. Der blev forslået at der blev oplyst om
at arealer ved Fjorden ikke må bruges da det er Natura 2000 område. – der er blevet
rigtigt mange både Kitesurfere, Kite-buggy, motor-kite, spørgsmålet er hvad der kan
gøres for at få det stoppet, så det ikke forstyrrer dyrelivet?
Det blev diskuteret at det er forholdsvis nye strand-aktiviteter der er kommet frem, så
brugerne er måske ikke opmærksomme på hvor stor skade de faktisk kan gøre. Det
kan måske afhjælpes med noget mere oplysning om god adfærd, hvor man tager
hensyn til andre brugere af området og dyrelivet.
Der blev fortalt at NST tidligere har været nede og tale med camping-pladsen i
Thorsminde, at de skal oplyse om hvor de må være, og det hjalp dengang, så måske
man skulle forsøge det igen.
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Bilkørsel i Husby Klitplantage (Vibeke Albinus)
Der er rigtig meget kørsel i Husby Plantage, spørgsmålet gik på om NST ikke kan gøre
noget ved det. PRA fortalte at vi helst ikke vil til at sætte bomme og kæder op, men det
kan selvfølgelig blive nødvendigt i en periode. Vi stopper dem vi møder, men det kan
godt være det bliver nødvendigt med hårdere metoder.
Der er altid mange der kører op til Marens Maw, folk siger at de ikke har set skilte
med kørsel forbudt. Poul noterede at snakken på kontoret på enheden, for at se
hvordan vi evt. kan løse det uden bomme eller kæder.
Fugletårn ved Felsted Kog – slåning af sti (Vibeke Albinus)
Der mangler fortsat at blive slået, og der er en låge der har været i stykker i flere år.
Henning Fjord Aaser sagde at vi vil finde ud af om det er NST eller Kommunen der
står for det. Fugleskjulet – lågerne for hullerne er ved at falde af. – Poul sagde at det
skal der selvfølgelig gøres noget ved, hvis det er så dårligt.
Fugletårn ved Gørding – der har været ”hærværk” på stedet – Henning fortalte hvad
der er sket – Nissum Fjord netværket har lavet shelteret under tårnet, og da det
regnede ind blev der sat noget for vinduerne, og det var vidst ikke helt i orden.
Henning Fjord Aaser og Paul Schmidt Andersen har aftalt at der skal gøres noget ved
fugletårnet.
Der blev sagt at det kunne være et problem, at der er lavet shelter under fugletårnet,
da ”fuglefolket” kommer meget tidligt og dermed forstyrrer dem der evt. bruger
shelteret.
4. EU Life projekt om skove
Jens Peter Clausen startede med en kort præsentation af sig selv, da ikke alle kendte
ham.
Jens Peters bilag vedlægges referatet og hvis man vil læse mere om projektet kan man
evt. gøre det via det link: https://lifeforfit.dk/
5. Natur og Biodiversitetspakken
888 mio. afsat til 15 NNP og 75000 ha urørt skov som kompensation for manglende
skovningsindtægter og meget mere. VJY har fået Stråsø som Naturnationalpark. Hvis
der gås efter skove med forholdsvis høj biodiversitet vil det nok især blive i de gamle
statsskove øst for israndslinjen gætter man på bliver udlagt som urørt skov og måske
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også nogle af klitplantagerne. Naturnationalparkerne indgår også i de 75000 urørt
skov.
Ca. 10% af enhedens skovbevoksede arealer er indtil videre omfattet af natur og
biodiversitetspakken via Naturnationalpark Stråsø.
Der blev spurgt om skovrejsning er helt udfaset.
Skovrejsning kræver medfinansiering fra kommuner og vandværker. Vi arbejder med
et projekt ved Ringkøbing men ingen vil sælge jord så derfor står projektet pt. i
stampe. Naturfonden er også en ny spiller på området.
Der skal udpeges yderligere 10 Naturnationalparker placeringen af disse er endnu
ikke besluttet.
Hvad er planen for de 5 mio. der er afsat til friluftsfaciliteter i Naturnationalpark
Stråsø.?
På nuværende tidspunkt er vi i lytte fasen men planlægningen kommer nok til at
bidrage til nudging af kronvildtet.
Der blev også spurgt hvorfor er skole og undervisningsområdet ikke repræsenteret i
projektgrupperne omkring Naturnationalparkerne, det er trods alt en stor og vigtig
brugergruppe
Vi noterer os, at der opfordres til, at vi indtænker de institionaliserede børne- og
ungdomstilbud.

6. 25 års jubilæum – fremtiden brugerråd
For 25 år siden igangsatte daværende miljø- og energiminister Svend Auken
brugerrådene på Skov- og Naturstyrelsens skovdistrikter. PRA rammesatte de nye
retningslinier for Naturstyrelsens brugerråd jf. udmelding fra miljøminister Lea
Wermelin.
PRA læste op fra brugerrådets retningslinier fra 2007 – der er 4 organisationer som i
den daværende regelsæt som skal tilbydes en fast plads i Brugerrådet: friluftsrådet,
DN, Danmarks Idrætsforening og Kommunerne.
Vi afventer nye regler efter indsendelse af skema og efter det kommende
kommunalvalg.
Fremtidens brugerråd er der meldt 2 hjørneflag ud:
Styrket og mere målrettet brugerråd og ligeledes styrket og mere direkte samarbejde
med kommunerne. Samarbejdet med kommunerne skal ske direkte myndighederne i
mellem, så kommunerne skal ikke længere være en del af brugerrådene.
Skema vedr. ”Fremtidens Brugerråd” blev gennemgået:
Fysiske møder:
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Fysiske møder (2 gange om året) kan noget – hvis der er tid til at snakke indbyrdes,
det giver en bedre forståelse af de forskellige inputs der kommer.
Det kunne være en god ide hvis vi en gang i mellem kunne mødes ude på arealerne,
for at se på forskellige problemstillinger.
Gerne kombineret med offentlige møder.
Medlemmer:
Det er okay med nogle få faste med en bred forankring f.eks. DN, friluftsrådet,
Danmarks Idrætsforening. Ud over de faste medlemmer, skal der være
opmærksomhed på at få medlemmer bredt fra geografien.
Ingen max begrænsning på den periode man sidder i brugerrådet.
Repræsentanter skal have en organisatorisk opbakning.
Og der skal fortsat sidde borgervalgte.
Hvordan sikrer vi børns og unges interesser – gerne i de institutionelle former.
Forslag at der kunne være naborepræsentanter med i brugerrådet.
Inddragelse af borgerne:
Det er en god ide, at borgere kan ønske at deltage i brugerrådsmøde, hvis de har et
punkt til dagsordenen, eller der er et punkt på dagsordenen de ønsker at høre om.

Samspil mellem Naturstyrelsens forskellige interessenter, det konkrete
brugerråd og vidensdeling:
Hvis der stiftes lokale, åbne brugergrupper for et større område som fx ”Husbys
venner” kan få en repræsentant i brugerrådet i stedet for kun at kunne deltage en
enkelt gang.
Det er en god ide at borgere kan ønske at deltage i brugerrådsmøde, hvis de har et
punkt til dagsordenen, eller der er et punkt på dagsordenen de ønsker at høre om.
Vidensdeling på tværs af landet:
Gerne nationale temaer – men det må ikke være det der fylder mest, - der skal være
balance i emnerne. Hovedvægten skal være på de lokale emner. Temaerne skal have
en relevans for alle brugerråd.

Hvad har fungeret godt eller mindre godt i brugerrådenes levetid:
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- Et brugerrådsmøde må gerne meldes ud i god tid, så man har tid til at få emner
eller spørgsmål, - mindre ting kan klares mellem brugerrådsmedlemmet og enheden.
-

Det er et dialog forum. God balance mellem information og dialog.
Vi skal fastholde at brugerrådet har mulighed for at melde punkter ind til
møderne.
Flere offentlige brugerråd, hvor alle har mulighed for at deltage, men også fortsat
de lukkede møder.
Hvis der kommer for meget information kan det sendes ud skriftligt, så der er
mere plads til dialog.
Skuffende der ikke har været afholdt noget i så lang en periode.
Vigtigt at der bliver afholdt mindst 2 fysiske møder om året, og så evt. en tur ud på
arealerne.
Vigtigt at referaterne bliver lagt på hjemmesiden, så de er tilgængelig for alle.
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