Referat af brugerrådsmøde på Klosterhedens skovdistrikt den 23. maj 2001.
Til stede: Thomas Borup Svendsen og Peter Kærn - Klosterhedens Skovdistrikt, Hans Hansen – Ringkøbing Amt, Poul Skodborggaard - Struer Kommune, Mads Houe - Thyholm Kommune, Jørgen Sloth
Thyborøn-Harboøre Kommune (u. ekskursionen), Jens Fage og John Clausen - Danmarks Naturfredningsforening, Finn Bækdal - Danmarks Idræts-Forbund, Lars Nærø - Friluftsrådet , Vagn Baunsgård Lemvig, Signe Ambrosius - Struer, Bent Bech-Larsen - Harboøre og Søren Hundahl - Lemvig.
Fraværende: Chr. Futtrup Sørensen - Lemvig Kommune og Johannes Laursen - Lemvig.

1. Ekskursion (Thomas Borup Svendsen)
Harboøre Tange - Pleje, forurening og adgangsforhold på vildreservatet blev drøftet. Distriktet har
trukket alle køretilladelser til langunesøerne tilbage indtil de igangværende undersøgelser af, om fiskeri i søerne indebærer en sundhedsrisiko, er afklaret.
Vedrørende information om reservatet har Gert Alsted foreslået, at der indrettes en togvogn, som
kører guidede ture, i stedet for et informationscenter i området. Brugerrådet fandt ideen rigtig god.
Harimme Havn - Orientering om genetablering af en jollehavn på det kommunalt ejede areal. Alle
tilladelser er efterhånden på plads, og en realisering af havneprojektet er nu et spørgsmål om finansiering.
Plet Enge - drøftelse af plejen idet der har været kritik af det høje græsningstryk. John Clausen foreslog, at distriktet henter inspiration fra marsken om, hvordan man vil kunne få mere vand på arealerne.
2. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.
Rækkefølgen af dagsordenpunkter blev ændret og pkt. 7 og 10 udgår, idet de er taget med under
pkt. 1 og 6. Ingen bemærkninger til referatet.
14. Næste møde
Aftalt til tirsdag den 4. september 2001 kl. 14.30.

./.

3. Orientering om distriktets drift.
Thomas Borup Svendsen orienterede om:
- Distriktet deltager med en stand i Lemvig Marked den 25.-26. maj.
- Skovens dag den 6. maj - der var ca. 1100 deltagere hvilket er rekord for Klosterheden. Søren
Hundahl mente brugerrådsmedlemmerne var for sent orienteret, og ville gerne have deltaget med
orientering om brugerråd og medlemmernes baggrund. Thomas Borup Svendsen oplyste, at brugerrådsmedlemmerne har været inddraget tidligere år, og distriktet meget gerne ser forslag til emner
og deltagelse i Skovens Dag. De besøgende er overvejende børnefamilier og punkter med oplysning/orientering om skovdrift påkalder sig normalt ikke større interesse.
- Salgsovervejelser vedr. bygninger, Vester Skræddergård i Møborg Skov og Sdr. Sønderby i Fjaltring sælges, og et af husene ved Rammedige nedrives.
- Harpøth jollehavn er nu etableret og indvies lørdag den 2. juni.
- Der har været ønsker om publikumsfaciliteter på Grisetå Odde, og det er aftalt, at distriktet opsætter borde og bænke
- Bævere - De opfører sig planmæssigt. Ved den sidste overvågning taltes mellem 12 og 17 voksne
dyr samt 5 unger. DMU's nye (og 2.) overvågningsrapport vedlægges. På spørgsmål fra Signe Ambrosius oplystes, at naboerne overvejende er positive, kun nogle få er skeptiske.
Peter Kærn orienterede om de projekter, som distriktet i år har fået penge til.
- Dolmoseprojektet, som omfatter oprensning af søen for asfaltrester m.m. og publikumsadgang for
handicappede, herunder etablering af en bro til lystfiskeri.

- Møllesøen - efter Lemvig Kommunes nyetablerede stryg laves bål- og grillplads med borde og
bænke på den nye ø, hvortil der laves handicapvenlig broadgang fra parkeringspladsen.
- Handicapsti i hundeskoven i Hornet.
- Distriktet gjorde desuden opmærksom på amtets vellykkede genslyngsprojekt af Damhus Å, som
bl.a. omfatter Møborg Skov. Åen er genslynget ned til Møborg Dambrug. Den 350 meter lange fødekanal er sløjfet og der er lavet omfangsstryg ved dambruget. Amtet regner med at fortsætte genslyngningen ned til Ringkøbingvejen næste år.
4. driftsplan (Peter Kærn)
Peter Kærn orienterede om driftsplanarbejdet på Klosterheden, som forventes afsluttet ved udgangen af 2002. Opstartsmøde blev afholdt i februar, og registrering herunder korttegning og taksation
påbegyndes lige efter pinse. Der lægges i den nye plan op til naturnær skovdrift. Således er det
langsigtede mål f.eks., at løvtræprocenten på Klosterheden skal øges fra de nuværende ca. 15% til
35% af det bevoksede areal.
John Clausen så gerne der bliver lagt stor vægt på værdifulde træarter til byggeri, herunder træarter
der ikke behøver imprægnering.
Brugerrådet og andre eksterne parter skal inddrages. Hans Hansen foreslog, at brugerrådet nedsatte en undergruppe, som bliver indraget i processen. Det blev vedtaget med følgende deltagere: Signe Ambrosius, John Clausen, Jens Fage, Lars Nærø og Søren Hundahl.
Driftsplangruppen vil få tilsendt relevant materiale og løbende blive inddraget i overvejelserne.
Indstillingsnotat om driftsplanlægning bilagt tidsplan for Klosterheden, generelle retningslinier for
drift af statsskovene samt distriktets foreløbige overvejelser vedlægges til gruppemedlemmerne.

./.

9. Strandpolitik (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen gennemgik Skov- og Naturstyrelsens papir om strandpolitik.
Hovedindtrykket er, at der er plads til næsten alt. Finn Bækdal orienterede om Danmarks Idrætsforbunds miljøkodeks om strandaktiviteter og fandt styrelsens papir rummeligt og fornuftigt. John
Clausen fandt det godt, at papiret er præget af brug under ansvar, og at der er gode råd til arrangører af større arrangementer.
Idræts-Forbundets miljøkodens vedlægges. Finn Bækdal vil gerne se distriktets udmelding på styrelsens papir.
5. Flisaske (Thomas Borup Svendsen)
John Clausen oplyste, at Klosterheden ikke er det eneste distrikt, hvor man ikke tager flisaske tilbage til genanvendelse. Flisaske er ikke et problem i forhold til bekendtgørelsen, asken kan, hvis
der er behov for det, renses for cadmium. Forudser et stort problem med deponering når Herningværket går i gang.
Thomas Borup Svendsen orienterede om askebekendtgørelsen.
Recirkulering kan lade sig gøre, men der skal skiltes i 3 mdr. efter udbringning med at bær- og
svampeplukning frarådes, hvilket han fandt betænkeligt i statsskov. Desuden er udtag af de påbudte
jordprøver dyrt og besværligt og analyser og askehåndteringen forbundet med store omkostninger.
Distriktet har derfor valgt at deponere flisasken. I de nye fliskontrakter har distriktet fraskrevet sig
pligten til at tage asken retur.
John Clausen mente ikke besværlighed burde være en hæmsko, og vil gerne hjælpe med udformning af skiltning. Foreslog, at man går en anden vej og ændre bekendtgørelsen, så genanvendelse
gøres mere attraktiv.
Thomas Borup Svendsen fandt det helt fint, hvis Danmarks Naturfredningsforening går ind i sagen.
I den efterfølgende debat fremgik det, at brugerrådet ikke er enig i distriktets beslutning om, ikke at
udbringe flisaske i skoven.

6. Naturgenopretningsprojekter (Peter Kærn)
Peter Kærn efterlyste, på baggrund Skov- og Naturstyrelsens indkaldelse af ideer til nye naturforvaltningsprojekter, forslag til nye projekter.
Vedr. Anglandsmose oplystes, at distriktet har søgt om at udvide projektet, således at det omfatter
hele Bredkær Bæk fra udspringet i Anglandsmose til udløbet i Kilen. Distriktet har bl.a. fået tilbudt
et fredet engareal langs bækken, som forbinder Naturskolen med Hornet i Klosterhede Plantage.
Arealet ses meget gerne erhvervet som kerneareal i det udvidede projekt. Distriktet får i august tilført ekstra kapacitet, idet skovrider Ib Lunding, som går på delpension, bliver tilknyttet Klosterheden. Der er således mulighed for at få sat mere skub i projektet.
Brugerrådet var enig i, at en udvidelse af Anglandsmoseprojektet med Bredkær Bæk er en god ide.
7. Reservaterne (Thomas Borup Svendsen)
Behandlet under ekskursionen, der er intet nyt om Nissum Fjord reservatet.
8. Ny klitfredning (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen oplyste, at hele Klosterhedens tilsynsområde er gennemgået af Strandbeskyttelseskommissionen. Klitfredningen omfatter 300 meter i det åbne land og 100 meter i sommerhusområder. Distriktet har bidraget med fastlæggelse af basislinien. Den nye klitfredning er i øjeblikket ude i høring. Klitfredningen administreres restriktivt. Hans Hansen var enig i, at dispensationer skal være svære at få.
11. EU-Habitatområde ”Flynder Å og Klosterhedens hedeområder” (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede om udpegningen af Flynder åsystemet og de tilstødende hedearealer i Klosterheden som nyt habitatområde.
12. Jagtadministration i Klosterheden (Poul Skodborggaard)
Poul Skodborggaard spurgte om jagten i Klosterheden ikke kunne overgå til jagtforeningerne.
Thomas Borup Svendsen oplyste, at det ikke kan lade sig gøre fordi jagten i Klosterheden er kongehusets ejendom i henhold til civillisteloven. Poul Skodborggaard ville gerne have en kopi af
denne lov. Thomas Borup Svendsen oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen arbejder med nye retningslinier for jagtdeltagelse i statsskovene, f.eks. bliver ungjægerjagt obligatorisk på alle distrikter,
og det foreslås også, at man skal holde publikumsjagter, hvor borgerne inviteres med til at overvære
jagterne.
Signe Ambrosius fandt det vigtigt med ungjægerjagter, idet det kan styrke naturinteressen, som i
gymnasiet er faldende.
Bent Bech-Larsen så gerne, at det blev stillet arealer til rådighed for jægerforbundet, der er forskellige modeller, og han vil gerne have et større flow af jagtdeltagere.
Hans Hansen konstaterede at juraen er klar vedr. kongehusets jagtrettigheder.
Thomas Borup Svendsen oplyste, at vi på de udlejede arealer opnår en jagtleje på 250-300 kr./ha
og foreslog, at man på næste møde drøfter jagtlejepolitik.
13. Brugerrådets inddragelse i distriktets udadvendte aktiviteter (Søren Hundahl)
Emnet behandlet under pkt. 3. Brugerrådets deltagelse i Skovens Dag og andre arrangementer er
meget velkomne.
15. Eventuelt
Søren Hundahl vil gerne have en adresseliste over brugerrådsmedlemmer med E-maile adresser.
(De der har E-maile bedes sende adressen til PKN@SNS.DK).
Signe Ambrosius takkede for den "DNA-træskulptur" skovløber Bent Rothmann har lavet på Struer Gymnasium, som vinderpræmie i elevkonkurrencen ved distriktets 100-års jubilæum i oktober
2000. Stor ros til Bent Rothmann for det flotte resultat.

Oplyste, at der er hørt nattergale ved Kilen og fik bekræftet, at bjørneklo langs stien omkring Kilen
også vil blive sprøjtet i år.
På spørgsmål fra Poul Skodborggaard blev det oplyst, at distriktet er i gang med at reparere trappen ved Jeppes Led.
Mødet sluttede kl. 18.30

Referat den 1. juni 2001
Peter Kærn

