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Referat af offentligt brugerrådsmøde 27. juni 2011
* Velkomst ved Thomas Borup Svendsen (TBS)
Der var fremmødt 33 personer til det offentlige brugerrådsmøde på Hotel Lidenlund i Lemvig.
Bjarne From blev udpeget som ordstyrer.
* Debat om biologisk mangfoldighed (TBS og JHJ)
I forlængelse af Miljøminister Karen Ellemanns ønske om at gøre biodiversitet til en folkesag gennemgik Jens Henrik Jakobsen og Thomas Borup Svendsen overordnet begreberne
biodiversitet/biologisk mangfoldighed. Herunder hvorfor der både var en forpligtigelse og et
ønske om at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Desuden blev der givet forskellige
eksempler på invasive arter inden for dyre- og planteverdenen. Nedenstående fotos af gyldenris, ”dræbersnegl”, vaskebjørn og bjørneklo er eksempler på invasive arter som er uønskede i den danske natur.

Naturstyrelsen har på sin hjemmeside en uddybende beskrivelse af invasive arter. Her kan
man læse om hvad man kan gøre for at reducere og bekæmpe de forskellige arter.
Se yderligere oplysninger om invasive arter her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/
Thomas Borup Svendsen brugte bæveren som et eksempel på en art, der bidrager positivt
til forøgelse af den biologiske mangfoldighed. Siden bæverudsættelsen i 1999, er der således observeret 3 nye flagermusearter, udbredelsen af spidsnudet frø er steget voldsomt,
der er sket en betydelig forøgelse af ynglende vandfugle langs bæverterritorierne, og
mængden af dødt ved (og de tilknyttede arter) er steget markant.
Derefter gennemgik Jens Henrik Jakobsen den igangværende indsats for at bekæmpe
mårhunden. Herunder nævnte han bl.a.:
At mårhunden kan gå i hi om vinteren ligesom grævlingen.
At mårhunden kan svømme op til 5 km.
At man i Sverige også kalder den asiatisk vandræv.
At mårhunde lever i par, som holder sammen hele livet.
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At mårhunden kun får 1 kuld hvalpe om året. Og at det største registrerede
kuld er 19 hvalpe.
At der er udarbejdet en indsatsplan mod mårhund i Danmark. Du kan hente
indsatsplanen her (pdf 1 Mb).
Mårhunden er en invasiv art der må reguleres hele året og den betragtes også som skadevoldende vildt.
Hvorfor uønsket
Mårhunden er et alsidig og effektivt rovdyr, der ligesom minken og vaskebjørnen, kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr med en lignende levevis f.eks.
ræv og grævling. Den vil ligeledes kunne udgøre en trussel mod fugle og små
pattedyr, da disse ikke er vænnet til dette rovdyr. Endelig kan mårhunden være bærer af en række sygdomme, hvor de mest problematiske er rævens lille
bændelorm, hundegalskab og trikiner.
Bemærkninger fra de fremmødte.
• (John Clausen). DN har arbejdet med begrebet mangfoldig artsvariation, som netop
lægger op til en generel artsrigdom. Dette kan f.eks. opnås ved etablering af spredningskorridorer og flere støttepunkter i naturen. De nye vand- og naturplaner bør
indeholde disse overvejelser.
• (Nina Svanborg, ”får til kanten”). Sitkagran breder sig ind på hederne. Kan man evt.
fjerne disse nåletræer ved hjælp af afgræsning med får.
• (Bertel Jensen). Ringkøbing-Skjern Kommune har brugt begrebet landskabsmarmorering. Det gav dog hurtigt problemer med, hvilke arter man egentlig ville hjælpe.
• (Bent Bech Larsen). Mange invasive plantearter kan stadigvæk købes i planteskoler
og bruges måske i læhegn og haver. Man burde forbyde handel med f.eks. Rosa
rugosa og glansbladet hæg.
• (Mourits Troldtoft). Ked af at høre, at skovbruget bliver betegnet som ”synder” blot
fordi man ved hedeopdyrkningen for godt 100 år siden har benyttet sig af nogle
træer og buske, som var i stand til at vokse under barske forhold. Desuden må vi
huske, at heden er menneskeskabt, altså en slags kulturlandskab, og at det er skoven, der er det naturlige!
* Valg af 3 nye medlemmer til brugerrådet.
På valg er Bjarne From, Berit Kiilerich og Jens Kr. Nielsen for de næste 2 år.
Jens Kristian Nielsen oplyser, at han ikke ønsker genvalg. Naturstyrelsen vil benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen i brugerrådet i de sidste to år.
Forsamlingen blev opfordret til at opstille kandidater, som efterfølgende meget kort fortalte
om deres baggrund, og hvorfor de evt. ville lade sig vælge til brugerrådet.
Resultatet af opstillingen og afstemningen blev følgende:
Berit Kiilerich blev genvalgt med 12 stemmer
Bjarne From blev genvalgt med 9 stemmer
Vagn Andersen blev nyvalgt med 8 stemmer
Preben Mortensen fik 2 stemmer
Blanke stemmesedler 2
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* Årsrapport 2010 for Naturstyrelsen Vestjylland
Årets rapport var fremlagt i papirform til de fremmødte.
Hele dokumentet kan læses her:
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/594B6DEC-1E05-49BC-AD7CCD2E2C383825/127127/Status_2010_master.pdf

*Eventuelt
(John Clausen). Vil gerne videregive ros fra en gruppe fra friluftsrådet + DN, som havde
deltaget i et seminar om brugerrådsarbejde. Her havde man set en række af de friluftsanlæg, som enheden havde etableret (shelterpladser m.m.).
(Nina Svanborg) Stor ros til lokalenheden omkring udførelsen af de mange forskelligartede
arbejdsopgaver som var beskrevet på brugerrådsmødet. Opfordrer til at iværksætte nye
naturplejearbejder med anvendelse af ”får til kanten”. Var dog lidt betænkelig over, om nu
enheden havde ressourcer til at vedligeholde alle faciliteterne.
(Mourits Troldtoft). Også ros til lokalenheden for at have bragt et billede af en skovningsmaskine i årsrapporten. Er dog skeptisk omkring den udbredte fortolkning af begrebet ”naturnær skovdrift”.
Spørger også til sø-projektet ved Fiilsø ?
(TBS) svarer, at sø-projektet ikke er opgivet, og at vi håber at kunne iværksætte projektet
når både økonomiske og personalemæssige ressourcer er til stede.
(Jens Kristian Nielsen). Stor ros til naturprojektet ved Skærum Mølle. Spændende med den
nye slyngede å, skovrejsningen, hundeskoven og de gode stier. Savner dog lige et skilt ved
hovedvejen med henvisning til hundeskoven. (CSH svarer, at skiltet er på trapperne, hvis vi
kan få kommunens tilladelse til opsætning).

Referent: Chr. Hollesen
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