Referat af brugerrådsmøde på Klosterhedens skovdistrikt den 23. april 2002.
Til stede: Thomas Borup Svendsen og Peter Kærn - Klosterhedens Skovdistrikt, Hans Hansen – Ringkjøbing Amt, Chr. Futtrup Sørensen - Lemvig Kommune, Poul Skodborggaard - Struer Kommune, Peter Boldsen - Thyholm Kommune, Bjarne From Thyborøn-Harboøre Kommune Jens Fage og John
Clausen - Danmarks Naturfredningsforening, Niels Erik Jørgensen - Friluftsrådet, Johannes Laursen –
Lemvig, Vagn Baunsgård - Lemvig, Signe Ambrosius – Struer og Bent Bech-Larsen – Harboøre.
Fraværende: Vagn Nielsen - Danmarks Idræts-Forbund og Søren Hundahl - Lemvig.

1. Ekskursion
Hedeafbrænding – distriktet har brændt ca. 75 ha hede i foråret. Normalt vil man foretage hedepleje
ved mosaikafbrænding af mindre arealer, men på grund af lyngbillen er der i år brændt større hedeflader. Eksempler på en mindre vellykket afbrænding i slutningen af marts, hvor det var for vådt,
og en vellykket fra begyndelsen af april, som var brændt i bund, blev fremvist.
Sløjfning af vejdæmninger over slugter blev drøftet. Brugerrådet var enig i at fjernelse af dæmninger hvor der ikke var opstemmet søer kunne fjernes. Det vil være både en naturmæssig og landskabelig forbedring. John Clausen foreslog, at dæmningerne med fordel kunne fjernes hvis man andre
steder havde brug for jordfyld – f.eks. til støjvolden ved Hjemmeværnets skydebane.
Eksempel på lysåben græsningsskov (savannaskov) blev drøftet som overgang mellem åbne naturarealer og produktionsskov. Enighed om, at dette skovbillede med 10-50 gamle træer pr. ha – fortrinsvis eg, bøg, skovfyr og lærk - vil være en stor kvalitet især på skrænterne og i enderne af distriktets mange slugter.
2. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.
Ingen bemærkninger ud over at pkt. 7 blev fremrykket, da flere skulle gå tidligere.
3. Orientering fra Skov- og Naturstyrelsen og om distriktets drift.
Thomas Borup Svendsen oplyste:
Skovens Dag
- Søndag d. 5. maj - med temaet livet i skoven. Brochure blev udleveret.
Organiseret friluftsliv - Distriktet har for 2001 opgjort antal arrangementer afholdt af DOF, militæret, spejdere o.a. til godt 200 med i alt ca. 7300 deltagere.
Bævere
- Bævertælling har fundet sted fra d. 16-18. april (39 tællere). Der er talt 30
bævere (18 udsat i 1999 + 6 unger fra 2000 og 6 fra 2001), herunder 2 nye
unger fra sidste år.
Vildtagre
- I lyset af distriktets økonomiske situation er det i år besluttet at bortforpagte
alle vildtagre/brandbælter på Åbogård skovpart (ca. 18 ha) og drive vildtagrene på de to øvrige skovparter med ha-tilskud. På spørgsmål fra Johannes
Laursen oplyste Thomas Borup Svendsen, at formålet med driften af vildtagrene er fødegrundlag for hjortevildtet i vinterhalvåret, og at mindske markskaderne hos landbruget omkring høst. Kontrakten er derfor behæftet med en
række begrænsninger, som der blev gjort nærmere rede for. På spørgsmål fra
Bent Bech-Larsen oplystes, at udleje af vildtagre ikke er i strid med skovloven, og at også private skovejere kunne bortforpagte arealer i skoven, som er i
(lovlig) landbrugsmæssig omdrift.
Dolmosen
- Søen er oprenset og sedimenterne spredt og nedpløjet. Desuden er to fiskebroer etableret. Restbevillingen på ca. 150.000 kr til vejanlæg, parkeringsplads og handicapsti er bortfaldet, så den resterende del af projektet vil tidsmæssigt trække lidt længere ud.

Mountainbikerute

Borde/bænke

- Har stået på ønskelisten i flere år og etableres i år. På spørgsmål fra Jens
Fage oplystes, at distriktet ikke påtænker at afspærre andre dele af skoven for
mountainbikere.
- Sæt opsættes i Moselyst Plantage og på Grisetå Odde (Oddesund syd).

7. Vindmøller ved Rønland (John Clausen og Bent Bech-Larsen)
John Clausen ville gerne høre distriktets holdning til opsætning af vindmøller (7 ca. 140m høje
møller) i fuglebeskyttelsesområdet ved Rønland. Thomas Borup Svendsen oplyste, at arealerne
syd for Rønland ikke er EF-fuglebeskyttelsesområde men både fredet og vildtreservat. Opsætning af
møller kræver derfor en dispensation i henhold til bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat på
Harboøre Tange m.v. (§15 stk. 2 åbner mulighed for opstilling af vindmøller i klap-området syd for
Rønland). Bjarne From så gerne, at distriktet indstillede til Skov- og Naturstyrelsen, at der ikke
opsættes møller i reservatområdet, og opfordrede brugerrådet til at råde distriktet til ikke at give dispensation i henhold til reservatbekendtgørelsen og øvrige reguleringer. Bent Bech-Larsen supplerede med hensynet til de lysbuede knortegæs og oplyste, at der lokalt er stor modstand mod opsætning af vindmøller. Han mente Skov- og naturstyrelsen var kommet for sent ud, og distriktet ikke
havde været på banen. Niels Erik Jørgensen oplyste, at også friluftsrådet er imod bl.a. fordi der er
tale om væsentligt byggeri i reservatet.
Hans Hansen kunne med baggrund i amtets holdning ikke tilslutte sig modstanden mod møllerne.
Flere andre bl.a. Chr. Futtrup Sørensen, Peter Boldsen, Johannes Laursen og Signe Ambrosius var enig
heri bl.a. fordi man ikke ønsker at blande sig i andre kommuners anliggender og fordi man ikke kender
sagen godt nok. Poul Skovborggård fandt det i øvrigt ikke rimeligt hvis man i Thyborøn-Harboøre
Kommune skulle belastes med de vindmøller som forventes fjernet ved Oddesund.
Jens Fage så en parallel til de planlagte møller ved Høvsøre og fandt, at en placering ved Rønland
var bedre.
4. Distriktets økonomiske situation (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen oplyste, at distriktets bevilling til ordinær drift + projektbevillinger i år
reduceret med ca. 1,8 mio. kr i forhold til 2001 (fra ca. 5,4 til ca. 3,6 mio. kr) pga. finanslovsbesparelser. Distriktet sparer 2 skovarbejderårsværk (en går på efterløn og et årsværk spares ved sandflugtsarbejder, som nu udføres af egne folk og ikke som hidtil af løsarbejdere) og undgår i år således afskedigelser. Desuden regnes der med besparelser på nykulturer og øgede indtægter ved salg af
træ (hugststop fra stormen i 1999 er lempet) og andre øgede indtægter (vildtagre m.v.).
Skov- og Naturstyrelsen har iværksat en fase 2, hvor man vil se nærmer på distrikternes funktionærbemanding og om yderligere opgaver kan lægges ud på distrikterne.
Oveni er salg af bøgetræ til Kina gået helt i stå, hvilket koster Skov- og Naturstyrelsen et tocifret
millionbeløb. Som følge heraf forventes yderligere besparelser, som på de fleste skovdistrikter kun
kan opnås ved hjemsendelse af skovarbejdere.
Thomas Borup Svendsen oplyste på spørgsmål fra Niels Erik Jørgensen, at der i år skoves flis til
Herningværket, indtægterne herfra får vi dog først næste år. Chr. Futtrup Sørensen spurgte om der
var flis nok i Klosterheden til et varmeværk i Lemvig. Thomas Borup Svendsen oplyste, at hvis
behovet var ca. 20.000 m3 er Klosterheden ikke stor nok – den årlige produktion er kun omkring en
trediedel.
5. Danmarks nationale skovprogram (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede kort om Danmarks nationale skovprogram, som er sendt i
høring og som brugerrådsmedlemmerne har modtaget. Af væsentlig interesse for Klosterheden, som
er i gang med en ny driftsplan, er den omlægning til naturnær skovdrift der skal ske i alle statsskove. Distriktets driftsplan er den første hvor de nye retningslinier for bæredygtig skovdrift vil blive
udmøntet.

6. Driftsplanlægning på Klosterheden (Peter Kærn)
Peter Kærn orienterede om status for driftsplanarbejdet. Distriktet oplæg til skovudviklingstyper
og konverteringsmodeller er lavet og korttegningen og lokaltietskortlægningen (jordbundskort) er
ved at være på plads. Med dette grundmateriale kan lokalisering af natur- og skovudviklingstyper
foretages (tidsfrist 1. juli). Brugerrådets driftsplangruppe vil blive inddraget når distriktets 1. udkast
foreligger, og brugerrådet forelægges de resultater der ligger inden næste møde. Alle brugerrådsmedlemmer opfordres i øvrigt til at komme med eventuelle forslag til anvendelse af konkrete arealer i skoven.
8. Kronvildtforvaltning/jagt (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede om distriktets møder med de lokale jagtforeninger og naboer
om kronvildt. Bestanden skønnes at være ca. 350 dyr men de senere år er afskydningen faldet, således er skønnet for 2001 i alt 73 dyr fordelt med 39 hjorte, 21 hinder og 13 kalve. Forholdet mellem
hjorte og hinder er 6/18 + 9 kalve i Klosterheden og 33/3 + 4 kalve udenfor.
Vagn Baunsgård m.fl. oplyste, at bestanden tidligere var større og mente, at der kunne være tale
om udvandring. Thomas Borup Svendsen oplyste, at der genetisk var forskel på bestandene i Klosterheden og på Ulborg skovdistrikt. Bent Bech-Larsen oplyste, at Feldborg har holdt tilsvarende
møder, og at Ulborg også ville holde møder med naboer og jagtforeninger.
9. Skarvforvaltning (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede om den nye forvaltningsplan for skarver modtaget den 22.
april 2002. Hovedinholdet er, at der ikke længere må reguleres med beskydning i yngletiden, til
gengæld er der nu mulighed for at regulere skarven inden for 1000m af faststående fiskeredskaber.
Der åbnes for reguleringsforsøg i Ringkøbing og Nissum Fjord og amtet planlæggeren monitering
af projektet. Skarvforvaltningsplanen kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
www.skovognatur.dk.
På spørgsmål fra Vagn Baunsgård oplyste Thomas Borup Svendsen at parafinering af æg fortsætter og distriktet evt. vil søge tilladelse hertil på Rønland Sandø. Bent Bech-Larsen var modstander
af jagt på skarver og så hellere, at regulering sker ved parafinering af æg.
10. Brugerrådets sammensætning (Søren Hundahl)
Udsættes til næste møde.
11. Næste møde
Næste brugerrådsmøde blev aftalt tirsdag den 27. august 2002 kl. 14.30.
12. Eventuelt
Bent Bech-Larsen spurgte efter henvendelser fra borgere om det ikke var betænkeligt at afbrænde
heder i april af hensyn til dyr og ynglende fugle. Thomas Borup Svendsen oplyste, at det skal være
tørt for at opnå et tilfredsstillende resultat, og det tager tid at opnå tilladelse til afbrænding i april.
Der er ikke meget dækning og føde på de lyngbilleramte heder med døde lyngtoppe, men det kan
ikke udelukkes, at det kunne gå ud over nogle lærkereder.
Vedr. gåsefodring oplystes, at det fortsætter som hidtil.
Vagn Baunsgård oplyste, at skleroseforeningen har arrangeret en tur til Dolmosen, hvor der er etableret handicapvenlig adgang.

Mødet sluttede kl. 18.30

Referat den 24. april 2002

Peter Kærn

