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Brugerrådsmødet indledtes med en vandretur omkring Troldhede brunkulsleje.  
Bertel Jensen fortalte om stedets historie. Der er indrettet en grillplads ved bredden af Kul-
søen, og i skoven er der et system af vandrestier. Hele området på ca. 62 ha anvendes me-
get af de lokale som rekreativt område. Beplantning af det afgravede, golde sandområde er 
udført som et eksperiment i 1950érne. Mange eksotiske busk- og træarter er forsøgt plantet, 
og en del af dem er faktisk slået godt an, så området har karakter af et arboret. Området 
trænger til udtynding, idet nogle træarter (contortafyr, skovfyr, serotina og bærmispel) visse 
steder dominerer kraftigt, hvorved nogle af de mere eksotiske træarter bliver overskyggede. 
Det undersøges, om dette arbejde kan udføres i samarbejde med en lokal borgergruppe fra 
Troldhede. 
 
 
 
 
foto øverst til højre tulipantræ i blomst 
 
foto nederst til venstre. Brugerrådet ved 
oversigtsplanche 
 
foto nederst til højre. Den smaragdgrønne sø 
lyser op. Lysfænomenet skyldes udfældede 
svovlforbindelser i det sure vand. 
 
 
 
 

Læs evt. lidt om brunkulslejet og tilplantningen på Bertel Jensens side: 
http://www.sti.dk/Brunkul/aboret.htm 
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1. Godkendelse af dagsorden/ nyt fra den lokale enhed 
• (TBS) Der arbejdes på projektet omkring overdragelse af Nr. Lyngvig fyr med tilhørende 

bygninger. I et samarbejde mellem SNS, museet og Ringkøbing-Skjern kommune er det 
tanken at indrette et naturcenter med mulighed for diverse formidlingsaktiviteter i fyret 
samt i den tilhørende fyrmesterbolig. Beliggenheden på klittangen mellem Vesterhavet og 
Ringkøbing fjord er helt unik.  

• Harboøre Tange. Området er ikke overdraget til SNS. Allan Kjær Villesen har deltaget i 
den årlige fugletælling på Harboøre Tange. Fuglearter som kobbersneppe, alm. ryle, brus-
høns og rødben er stadigvæk i tilbagegang. 

• Skovens dag forløb vellykket med mange deltagere.  Se evt. mere: 
http://www.skovognatur.dk/Ud/NetopNu/SkovensDa 

• Brintbilen fungerer godt. Handicappede kan gratis låne bilen til en køretur i Klosterheden 
plantage. Bilen kan bookes ved henvendelse til kontoret. 

• ”Gå og forstå” er vandreture over stok og sten sammen med en skovløber. Turene har væ-
ret velbesøgte, og sætter fokus på nye områder 

• ”Monkey Sunday” var et landsdækkende arrangement for unge mellem 11 og 16 år. SNS 
Vestjylland afholdt et arrangement i Ølgryde plantage. Se evt. beskrivelse: 
http://www.skovognatur.dk/Nyheder/Juni2009/Vestjylland_Monkeysunday.htm  

• Næste landsdækkende publikumsarrangement bliver den 30. august og får titlen: ”Grøn 
Handi: Skovdag for handicappede” 

Karen Barfod anbefaler at SNS gentager de enkelte arrangementer, hvorved der kan spares en 
del planlægningsarbejde. 

 
 

 
2. Løberuter, -kort, formidling (Karen Barfod)  
Karen Barfod opfordrer SNS til at afmærke løberuter i skoven. Der bliver større og større interes-
se for at løbe og for at motionere i skoven. Mange løbere er glade for afmærkede ruter med kilo-
meterangivelser, så man hele tiden kan måle sin egen præstation. Et jævnt løbeunderlag er vig-
tigt, idet huller i underlaget, rødder eller større sten kan udgøre en risiko for løberen. Der bør være 
ruter på ca. 5, 8 og 12 km længde. 
Brugerrådet bakkede op om ideen, og opfordrede til at der blev lavet et landsdækkende afmærk-
ningssystem med et piktogram som kunne bruges ved afmærkningen på løberuterne. Afmærknin-
gen bør ikke være farveorienteret, da der er en del farveblinde, som vanskeligt kan skelne de for-
skellige farver på en afmærkning. Brugerrådet opfordrede til at samarbejde om løberuter med lo-
kale løbeklubber, DGI, de kommunale sundhedsprojekter og evt. regionernes sundhedsprojekter. 
TBs kvitterede for forslagene, som passer glimrende til SNS vision og mission. Økonomien var 
dog p.t. meget stram 
 
3. Beskyttelse og benyttelse – politik for tilladelser 
Brugerrådets udvalg vedr. dette emne består nu af Bjarne, Karen, John og Thomas.  
Udvalget vil efter sommerferien forsøge at udstikke nogle pejlemærker for håndteringen af aktivi-
tetsansøgninger som bliver forelagt for den lokale enhed. 

 
4. Økonomi 
Blandt andet på grund af vigende priser og vigende efterspørgsel på råtræ er økonomien for SNS-
Vestjylland temmelig anstrengt. Det betyder, at enheden er tvunget til at reducere kraftigt i de ar-
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bejdsopgaver, som koster penge. Det bliver nødvendigt at prioritere kraftigt mellem opgaverne, og 
nogle opgaver vil i år ikke blive udført.  

 
 

5. Borgerinddragelse og skovhjælpere 
Der er fra SNS´s side et stort ønske om at opbygge en tradition for borgerinddragelse ved løsning 
af opgaver inden for publikums- og naturforvaltningen. Som eksempler på samarbejdspartnere 
kan nævnes kogræsserlav, borgerforeninger, løbeklubber, Nissum Fjord netværket m.fl. 
 
Miljøministeren har ligeledes opfordret til, at den ordning med ”skovhjælpere” som har fungeret i 
en årrække i Vestskoven ved København, kan udbredes til resten af landet. Ordningen giver mu-
lighed for, at udviklingshæmmede kan udføre forskellige småjobs i skoven, og derved kan opnå at 
få en positiv og meningsfyldt oplevelse. Se evt. mere om ordningen på: 
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/Drift/Skovhjaelpere.htm

 
6. Status for Skærum Mølle projektet. 
SVNI projektet ved Skærum Mølle kører planmæssigt. Der er opnået endelig aftale med alle lods-
ejere om erstatninger, samt klausuler på de nye vådområder inden for projektområdet. 
Detailprojekteringen er p.t. i offentlighedsfasen, og entreprenørarbejdet er udsendt i licitation. 
Hvis der ikke opstår uforudsete hindringer, vil gravearbejdet til genslyngningen af Lilleåen kunne 
påbegyndes sidst i august måned. 

 
7. Grønne partnerskaber 
Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening 
har indgået en aftale om lokale grønne partnerskaber. Aftalen lægger op til, at lokale borgergrup-
per, virksomheder, institutioner, foreninger m.v. kan indgå partnerskaber om frilufts- og naturpro-
jekter, som f.eks. anlæg af stier og vandreruter, naturpleje, formidling af naturoplevelser m.m. Ind-
satsen kan organiseres i lokale grupper i kommunalt regi, f.eks. grønne råd. Miljøministeriet stiller 
en årlig pulje på 10-15 mio. kr. til rådighed til finansiering af aktiviteterne over de næste tre år. De-
suden kan der gennem Friluftsrådet søges Tips- og Lottomidler, og kommunerne vil kunne en-
gagere sig lokalt, ligesom lokale foreninger kan deltage med frivillig indsats. 
I Vestjylland er der i år ydet økonomiske tilskud til følgende projekter 
Bovbjerg Fyr, 32.000 kr 
se evt. http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Vestjylland/Bovbjerg/
Shelterbygning ved Thyborøn kanal, 60.000 kr 
Nissum Fjord Netværket, 600.000 kr. 
se evt. http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10387/1/Nissum_Fjord_netv_rkets_generalforsamling_2009_ref.pdf
Der er ydet 70.000 kr til Øgelstrup sø ved Tim. 
 
8. Evt. forslag fra Hover Sogneforening (Uffe Haubjerg) 
Der er i Hover/Torsted nedsat en arbejdsgruppe, som har set på muligheder for forbedring af fri-
luftsfaciliteterne i Hoverdal plantage. Frode Agergård er tovholder i ”Hoverdalgruppen”. 
Der er ønsker om udbygning af den primitive lejrplads ved ”Mælkevejen”, ønsker om etablering af 
fælles sogneplads ved den nuværende P-plads ved Præstevejen, samt ønsker om flere stianlæg 
med formidling af de gode historier (Ravvejen, Københavnerstien og Præstens have). 
SNS, Vestjylland ser gerne et samarbejde med borgergruppen om udbygning af ovennævnte fri-
luftsfaciliteter i Hoverdal plantage, men gjorde samtidig opmærksom på, at de økonomiske mulig-
heder er stærkt begrænsede. 
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9. Evt. 
• (Uffe Haubjerg). Ros til SNS-Vestjylland fra Hover/Torsted friskole vedr. arrangement med 

opbrækning og tilberedelse af en råbuk. 
• (Dina Overgård). Efterlyser indtrængende om renovering af udstillingen i hospitalsbunke-

ren. Den nuværende papirudstilling er kraftigt påvirket af det fugtige klima nede i bunke-
ren. TBS og CSH undersøger, om Lemvig museum evt. kan medvirke ved den tiltrængte 
modernisering/udskiftning af de plancher, som er opsat i hospitalsbunkeren.  
Dina mente, at det nuværende materiale burde pilles ned. 
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