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1. Godkendelse af dagsorden
(TBS) John Clausen har til brugerrådets orientering indsendt kopi af udkast til skrivelse til miljøminister Troels Lund Poulsen og trafikminister Lars Barfod. Skrivelsen er udarbejdet af Danmarks
Naturfredningsforening, Ornitologisk forening og Danmarks jægerforbund i fællesskab og vedrører ejerforhold og plejeforhold på Harboøre Tange. Det er ikke brugerrådets opgave at behandle
andre organisationers henvendelser til miljøministeren, hvorfor punktet er afvist som punkt på
dagsordenen.
2. Kommende SNS naturgenopretningsprojekter (grøn vækst m.v.) (John Clausen)
Brugerrådet har tidligere peget på lokale lokaliteter, som kunne være egnede til kommende vandog naturprojekter i relation til regeringens projekt “Grøn vækst”. Det kan være vigtigt at have forslag klar I skuffen, så responstiden kan nedsættes, når projekterne skal udvælges.
(TBS) Det er netop udmeldt, at det er de danske kommuner som skal stå for udarbejdelse af nye
vådbundsprojekter i forbindelse med ”grøn vækst”. Det bliver i et statsligt/kommunalt samarbejde
på den måde, at eventuelle opkøb og jordfordelingssager foretages af staten.
3. Den fremtidige klimaindsats. (John Clausen)
John Clausen påpeger, at det er vigtigt, at vi alle gør opmærksom på, at træ er CO2 neutralt.
Det betyder, at vi overalt skal anbefale brug af træ i stedet for jern og glas. Desuden vil skovrejsning binde CO2. Alle i brugerrådet kunne tilslutte sig den tanke.
4. Invasive arter. (John Clausen)
Hvor ligger ansvaret for bekæmpelse af invasive arter ?
(CSH) Når vi taler om invasive plantearter, drejer det sig på enhedens egne områder om arter
som hybenrose, glansbladet hæg, gyvel og til dels fyrrearterne contorta og bjergfyr. Vi foretager
løbende bekæmpelse i den daglige drift, men har ikke kapacitet til at foretage en total fjernelse. Vi
prioriterer i opgaverne på den måde, at vi bruger arbejdskraften, hvor den gør bedst nytte. Det er
meget komplicerede opgaver, idet alle arterne har en udpræget evne til at genvokse fra stød eller
rod, når de skæres ned. Enheden i Thy har netop fået dispensation til anvendelse af glyphosat på
hybenrose i de mest øde områder af klitten. Resultatet af dette forsøg imødeses med spænding,
idet der også er voksende områder med hybenrose i de klitområder, som administreres af SNSVestjylland.
På de private arealer er det grundejeren selv, der har ansvar for bekæmpelse af de invasive arter.
Hvis kommunen har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo, kan kommunen pålægge grundejeren at bekæmpe bjørneklo.
5. Invasive arter (særlig mink og mårhund)
Minkprojektet afsluttes i foråret 2010. Afrapportering af minkprojektet vil omfatte storskalaforsøgene, informationskampagne, forsøg med div. fældetyper, erfaringer med brug af frivillige, andelen af undslupne farmmink/vilde mink samt analyse af hvordan de 5-6.000 årligt nedlagte mink
bliver ombragt. På baggrund af projektet, seminar samt input i øvrigt, vil der blive udarbejdet en
indsatsplan.
Mårhund er en forholdsvis ny dyreart som også betragtes som invasiv. Der er i Danmark gjort 42
stk. sikre fund af mårhund inden for de sidste par år. I Finland er bestanden blevet et meget stort
problem, og i Sverige forsøger man med stor energi, at undgå udbredelse af mårhunden – også
kaldet asiatisk vandræv.
SNS-Blåvandshuk er tovholder for et projekt inden for SNS, som skal forsøge at udrydde mårhund i Danmark. Karen Barfod spørger, om det er tilladt at skyde mårhund efter solnedgang ?
(TBS) Det er det ikke.
Johnny Rasmussen anbefaler gravjagt til bekæmpelse af mårhund.
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Se evt. mere om Mårhund på SNS:
6. Harboøre Tange (hvad sker der?) (Dina Overgaard+John Clausen)
Dina Overgård ønsker at arealerne på Harboøre Tange kan indtænkes i projektet ”Naturrum Thyborøn”, som har fået offentligt tilskud på kr. 450.000.
(TBS) Der er ikke noget nyt i sagen om ejerskabsdiskussionen på Harboøre Tange. Det er således kystdirektoratet, der har arealansvaret og ansvaret for plejen af engarealerne.
(Allan Kjær Villesen) Engfuglene er meget truede i området.
7. Kan vi udvikle jagt konceptet i vores skove turismemæssigt ? (Dina Overgaard)
(TBS) Jagtudøvelsen på SNS arealer kan inddeles i 3 kategorier.
a/ arealer med udlejning til enten et jagtkonsortium eller til et dagjagtsprojekt. På
arealerne i syd (det gamle Ulborg) afholdes ca. 12 dagjagter, hvor god jagtudøvelse
demonstreres i praksis, samtidig med at kronvildtbestanden tildeles så meget fred
og ro, at der også er rig mulighed for publikum til at opleve kronvildtet i den frie na
tur. En jagt på kronvildt med tilhørende skydetræning på Ringkøbing hjortebane ko
ster ca. 5000 kr. Ca. 500 jægere deltager årligt i disse jagter.
b/ arealer, hvor jagtretten tilhører kongehuset, men hvor enheden kan afholde re
præsentationsjagter efter afholdelse af en eventuel kongehusjagt.
c/ arealer hvor der ikke udøves jagt (f.eks. meget bynære områder)
Dina Overgård forestiller sig et formaliseret samarbejde med egnens hoteller og andre turist seværdigheder til fælles fordel for hele Vestjylland. Der var nogen skepsis overfor ideen – bl.a. om
SNS var den mest hensigtsmæssige partner. TBS redegjorde for, at jagten på SNS’arealer var en
begrænset ressource, og at der ikke var problemer med afsætning af den eksisterende jagt. Ideen skulle konkretiseres noget mere inden gevinsterne var åbenlyse.
8. Politik for øvelser og tilladelser (udvalgsarbejde)
Udvalget har udarbejdet udkast til retningslinier for behandling af øvelsesansøgninger til SNS
Vestjylland.
Brugerrådet bakkede op omkring udkastet, som i første omgan var rettet mod enhedens egen
administration. Et udtræk vil blive lagt på enhedens hjemmeside, og løbende formidlet ud til potentielle øvelsesansøgere.
9. Prioritering af publikumsanlæg ( i en tid med reducerede bevillinger)
I et forsøg på at reducere omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af publikumsanlæg, er alle
anlæg vurderet. Anlæg som ser ud til at blive brugt i beskedent omfang nedlægges. Det forsøges
inden nedlæggelse at få lokale borgerforeninger og interesseklubber til at medvirke ved vedligeholdelsen. Der stilles spørgsmål ved serviceniveauet i forbindelse med tømning af skraldespande
og levering af færdigt brænde på grillpladser. Brugerrådet udtrykker sin enighed i, at det er bedre
at nedlægge anlæg end at lade dem stå i forfalden tilstand. Derimod skal succes-stederne fremstå indbydende og godt vedligeholdte.
10. Nye ruter i skoven (samarbejde med løbeklubber og mountainbikeklubber)
(TBS) Enheden har afholdt møder med løbeklubberne i Lemvig, Bremdal, AK-Kilen og Staby/Husby. Det er aftalt, at enheden står for opstilling af pæle på de afmærkede løberuter, men at
det er klubberne, som står for afmærkningen og vedligeholdelsen. Løberuterne lægges på nettet,
så alle har mulighed for at udskrive kort og bruge ruterne.
(Uffe Haubjerg) I fremtiden forventes ”homerunners” at kunne planlægge og måle afmærkede
løberuter via internettet.
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11. Skærum Mølle projektet
(CSH) Projektet forløber planmæssigt. Gravearbejdet er næsten fuldført og entreprenørerne er i
gang med tildækning af den gamle kanal, samt afbrydelse af drænrørssystemer. Den kraftige
nedbør har dog generet arbejdet. Til gengæld har vi fået en forsmag på betydning af skabelse af
nye vådområder. På det lave areal langs den offentlige vej er åen midlertidigt gået over sine
bredder, og hvor der før var pløjemarker, er der nu opstået en stor sø til glæde for fuglelivet.
Jordarbejdet håbes at være færdigt midt i dec. måned.
Til foråret 2010 foretages der skovrejsning på de højtliggende arealer ved Vemb by. Der indrettes
stiforløb og diverse publikumsanlæg. Eng- og slettearealerne forventes udlejet til afgræsning med
kvæg.

1 Skærum Mølleprojektet. Sangsvaner har indtaget de nye vådområder

12. Øvrigt nyt fra enheden (personalenyt….)
Skovfoged Vagn Kristensen, Fejsø er pr 1. okt. 2009 gået på pension. Hans opgaver med publikumsarbejde er overdraget til Ole G. Olsen og Dorte Flindt-Egebak
13. Eventuelt.
a/ (TBS) Der arbejdes fortsat på adgangsmuligheder og formidling af naturarealerne ved Nissum
fjord.
b/ Ved Vest Stadil Fjord har der været lokal kritik fra en lodsejer. Vedkommende kritiker mener at
projektet er dårligt, idet gæssene ikke længere har korn- og stubmarker at fouragere på i projektområdet.
Der er i brugerrådet enighed om, at projektet er vellykket og godt for langt de fleste vand- og vadefugle.
c/ (JKN) Det gamle å-forløb ved Gørding dæmningen er ved at gro til. Kan man gøre noget ?
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(TBS) I givet fald vil det nok være et kommunalt projekt. Selve det gamle å-forløb vil naturligt vokse til i tagrør.
d/ (CSH) Ved Ramme dige er Kulturarvstyrelsen indstillet på at forbedre mulighederne for oplevelse af fortidsmindet Ramme dige. Kulturarvstyrelsen vil bidrage økonomisk til nedrivning af faldefærdige bygninger. På byggetomten kan evt. opføres en kopi af digeanlægget og skiltning og
formidling forbedres.

referent
Christian Hollesen
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