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Referat fra offentligt brugerrådsmøde, den 23. feb. 2009. 
 
Arrangementet blev afholdt i den restaurerede lade på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle. 
Der var fremmødt ca. 170 personer. 
Arrangementet havde tre hovedpunkter: 
1/ Den danske naturkanon med foredrag af Mikael Stoltze 
2/ Præsentation af naturprojektet ”Skærum Mølle” 
3/ Offentligt brugerrådsmøde med nyvalg til brugerrådet og nyt fra SNS, Vestjylland. 
 
 
 
Danmarks naturkanon. 
Mikael Stoltze var inviteret til at fortælle om begrebet ”den danske naturkanon”. 
Ca. 170 personer var mødt op i den store restaurerede lade på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, 
og der var stor spørgelyst og debatlyst fra salen. 

 
 
Danmarks natur blev debatteret, og forsamlingen kom vidt omkring. Eksempler på emner som burde 
med i en naturkanon er mange. Der blev nævnt skønne lokaliteter, naturoplevelser, sten, 
naturfænomener, skyer, stjernebilleder, naturtyper, pattedyr, fisk, padder og krybdyr, planter, fugle, 
insekter, træer, svampe samt de største naturforskere. 



Brugerrådsmedlem Karen Barfod havde et indlæg om de spændende bregner og karsporeplanter. 
Herunder specielt de forskellige ulvefødder, som har vokset i Danmark i tusinder af år, og stadigvæk 
kan findes på heder og i skove i Vestjylland. 
Kristine Kristensen (Nissum Fjord netværket) opfordrede til at tænke i større natursammenhænge. 
F.eks Storåen og Nissum Fjord landskabet. 
Henning Skjoldager (DN og dansk vandrelaug) opfordrede til at man også tænkte den grønlandske 
natur ind i en dansk naturkanon. 
Bodil Pedersen (brugerådsmedlem og Holstebro byråd) understregede at der lå en tung politisk 
opgave i at skaffe de fornødne økonomiske midler til at passe og forbedre naturen. 
Freddy Skov Jensen mindede om, at naturen ikke var statisk, men netop hele tiden var i bevægelse. 
Bjørn Albinus påpegede ligeledes, at dynamikken i naturen var fascinerende. Udviklingen fra istiden 
med egnens forekomster af moler kunne nævnes som spændende hændelser. 
Hans Bossen. Savner dynamikken og belysning af udviklingen som er sket i forbindelse med vore 
forfædres opdyrkning af heden under fattige og barske livsvilkår. 
Mourits Troldtoft var betænkelig ved, om naturkanonen var udtryk for at nogen skulle ”tage patent” på 
naturen. 
 
Forsamlingen blev opfordret til at gå hjem og via SNS´s hjemmeside bidrage med gode forslag til 
indholdet af den kommende naturkanon. 
 
 
Nyvalg til brugerrådet. 
 
Der blev opstillet 4 kandidater til de tre ledige pladser i brugerrådet. Kandidaterne fik lejlighed til kort at 
præsentere sig selv, og fortælle om deres bevæggrunde til at opstille til valget. 
 
Resultatet af valget blev følgende: 
Berit Kiilerich  45 stemmer 
Bjarne From   31 stemmer 
Jens Kristian Nielsen 26 stemmer 
Conny Fuglsbjerg 17 stemmer 
blanke   5 stemmer 
 
Der var således genvalg til Berit Kiilerich og Bjarne From, samt nyvalg af Jens Kristian Nielsen, Vemb 
for de næste to år. 
 
Nyt fra den lokale enhed. 
Mens stemmerne fra valget af brugerrådsmedlemmer blev talt op, kunne skovrider Thomas Borup 
Svendsen slutte aftenen af med en redegørelse for Skærum Mølle projektet samt Skov- og 
Naturstyrelsen, Vestjyllands drift i 2008 og mål i 2009. 
 
En årsrapport om driften på den lokale enhed i 2008 kan læses her: 
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/A184C74B-F8B3-4CDE-A94C-
32FD7FC42C69/78082/Status2008_230209.pdf   
 
En nøjere beskrivelse af Skærum Mølle projektet kan læses her: 
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Vestjylland/Nissum/  
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