
 
 
 Referat af brugerrådsmøde på Klosterhedens Skovdistrikt den 3. juni 2003. 
 
Til stede: Thomas Borup Svendsen og Peter Kærn - Klosterhedens Skovdistrikt, Hans Hansen – Ring-
kjøbing Amt, Chr.  Futtrup Sørensen - Lemvig Kommune, Bjarne From Thyborøn-Harboøre Kommune 
Jens Fage og John Clausen - Danmarks Naturfredningsforening, Finn Bækdal - Friluftsrådet, Johannes 
Laursen – Lemvig, Vagn Baunsgård - Lemvig, Signe Ambrosius – Struer og Bent Bech-Larsen – Har-
boøre.  
 
Fraværende: Poul Skodborggaard - Struer Kommune, Peter Boldsen - Thyholm Kommune Vagn Niel-
sen - Danmarks Idræts-Forbund og Søren Hundahl - Lemvig. 
 
Besøg på Aa-Mølle. 
På foranledning af Signe Ambrosius besøgte brugerrådet den 500 år gamle Aa-Mølle ved Rem-
merstrand, hvor formanden for Aa-Møllelauget Henning Venø og den tidligere ejer Hans Hedegård 
viste vandmøllen frem. Møllen som ejes af Danske Møllers Venner blev færdigrestaureret i 1999, 
og landsorganisationen ønsker nu at afhænde møllen til Aa-Møllelauget. Møllen er åben for publi-
kum og drives af møllelauget. Midler til vedligeholdelse og restaurering er opnået gennem tilskud 
fra EU, Skov – og Naturstyrelsen, Ringkjøbing Amt, Lemvig Kommune, fonde, firmaer og private. 
Møllelauget ser sig ikke i stand til at stå for det økonomiske ansvar for den fremtidig vedligeholdel-
se og har i februar 2003 rettet henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen om evt. at overtage møllen. 
Henvendelsen er herfra videresendt til Kulturarvstyrelsen under Kulturministeriet, hvorfra man 
endnu ikke har modtaget svar. 
Thomas Borup Svendsen syntes at Aa-Møllelauget godt nu kunne bede Kulturarvstyrelsen om et 
svar, og han ville forhøre sig nærmere i Skov- og Naturstyrelsen om mulighederne for at overtage 
møllen. Hans Hansen mente at Aa-Møllen burde have et lokalt ophæng evt. i et samarbejde mellem 
Lemvig og Struer kommuner og måske med bidrag fra amtet.   
 
Den nye skovlegeplads og det oprensede dødishul over for hundeskoven i Hornet blev efterfølgende 
besigtiget. ”Vandretoilet” er opsat og området vil desuden blive udbygget med en shelterplads. 
 
 1. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.  
Da flere skulle gå tidligt blev rækkefølgen af dagsordenpunkterne ændret.  
 
 7. Ophævelse af fredskovspligt.  
Bjarne From ønskede på baggrund af en konkret sag i Harboøre at høre distriktets holdning til op-
hævelse af fredskovspligt på mindre og ubetydelige arealer. Peter Kærn oplyste, at skovloven ad-
ministreres meget restriktivt, og at man ved ansøgning om ophævelse af fredskovspligt altid skal 
undersøge om det ansøgte kan placeres andre steder end i fredskov. Det gælder ikke mindst for by-
nære skove. Kun hvor det ikke kan lade sig gøre, og hvor det ansøgte tjener samfundsmæssige hen-
syn, kan der gives tilladelse, hvis særlige grunde taler for det. Thomas Borup Svendsen oplyste, at 
der ikke er tale om en distriktsholdning men om en generel restriktiv praksis, som bl.a. er fastlagt 
gennem en række naturklagenævnsafgørelser. 
Bjarne From oplyste, at der var fundet en anden placering til det ansøgte, men fandt, at det burde 
være kommunalbestyrelsen og ikke skovdistriktet der afgjorde, hvor man ønskede anlæg, i dette til-
fælde et butikscenter, placeret. 
 
 5. Jagt- og Vildtforvaltning – regionale jægerfora m.v.  
Thomas Borup Svendsen orienterede om Skov- og Naturstyrelsens nye retningslinier vedr. jagt- 
og vildtforvaltning i statsskovene. Der skal på hvert distrikt oprettes et jægerforum med deltagelse 
af jagtorganisationerne. Da der overvejende fra Danmarks Jægerforbund vil være flere gengangere i 



jægerforaerne for Feldborg, Ulborg og Klosterheden, er det besluttet at oprette et samlet jægerforum 
for alle 3 distrikter. Bent Bech-Larsen m. fl. fandt det i orden, idet der efterfølgende kan ske en 
opdeling, hvis der viser sig at være behov for det.  
Der skal afholdes mindst to jagter for nye jægere på hvert distrikt. På Klosterheden, hvor der i for-
hold til andre distrikter er relativt få nye jagttegnsløsere kan der blive tale om at afholde den ene 
ungjægerjagt for jægere fra andre distrikters tilsynsområde.   
Der skal desuden afholdes en publikumsjagt, hvor interesserede inviteres til at overvære en jagt i 
statsskov. Publikumsjagterne afholdes i samarbejde med jagtforeningerne. Bent Bech-Larsen ori-
enterede om en publikumsjagt i amtsplantagen Præstbjerg afholdt i samarbejde med Friluftsrådet. 
Endelig er der åbnet for, at jagtforeningerne kan inddrages i forvaltningen af projektområder, hvor 
jagt er indgår som et tema for projekterne. 
John Clausen spurgte med henvisning til omtale i Politiken om kronvildttællinger og afskydnings-
praksis. Thomas Borup Svendsen oplyste, at kronvildttællingen i maj desværre i år var glippet, 
men at der nu skydes flere hinder end tidligere. Distriktet har afholdt et møde med jagtforeningerne 
og naboer og udvekslet synspunkter. Formålet var at opnå en mere afbalanceret afskydning af kron-
vildt. 
Desuden oplystes, at udvalgsarbejdet vedr. kronvildtforvaltning nu fortsætter i et nyt udvalg men 
fortsat med skovrider Ulrik Lorenzen som formand. 
 
 2. Orientering fra distriktet. 
Thomas Borup Svendsen orienterede i stikord om: 
Ny Kilenfolder, hvor naboer og lodsejere var inviteret til indvielsen i Resenborg plantage. 
Ny mountainbikerute på ca. 50 km anlagt i samarbejde med Lemvig Cykel Klub med tilhørende 
folder. Desværre har den lilla farve til markering at ruten vist sig mindre heldig. 
Naturskolens 25 år jubilæum med deltagelse af initiativtagerne og skolefolk. Miljøministeren var 
inviteret men måtte aflyse sit besøg. Der vil efterfølgende blive afholdt et åbent hus arrangement, 
hvor brugerrådet m. fl. vil blive inviteret. 
Skovens Dag den 11. maj på Enebærheden – et vellykket arrangement med ca. 1300 deltagere, som 
er rekord på distriktet. Jens Fage m.fl. synes det var forfriskende, at dagen blev holdt på et nyt og 
for mange et mindre kendt sted i skoven.  
Fire nye EDB-systemer  (SNØKS, SNAB, MTID og Proteus) , som distriktet har brugt og bruger en 
del tid på. 
Bekæmpelse af uønskede planter som bjørneklo, gyvel og lysesiv. 
Aftale med Hjemmeværnet om fjernelse af vejdæmningen over Kabbelbæk (tidligere besigtiget af 
brugerrådet) til brug for en ny skydevold på HJV-skydebanen i Flynder-Ørs Plantage. 
Evaluering af vildtagerdrift (bortforpagtning kontra egen drift). 
Syv nye tørklosetter opstillet samt nyt spang over Resen Kær Å (v. Jeppes Led – tæt på Aa-mølle). 
Nye Info-skilte ved Kilen, Møborg Skov og Rammedige er under udarbejdelse. 
Distriktet har holdt møde med lokale rideklubber og ryttere og forløbet for en ny ridesti på ca. 65 
km er fastlagt. Der vil blive lavet mindre hestefolde på ruten. 
Smøring af skarvæg på Rønland Sandø – ca. 200 reder er friholdt svarende til ca. 20% af det samle-
de antal reder. 
Møde med brugergruppen for Harboøre Tange  bl.a. om den forestående revision af vildtreservatbe-
kendtgørelsen.  
 
 3. Velfærdsprofilen. 
Thomas Borup Svendsen oplyste, at der i 2003-04 er afsat 13 mio. kr til projekter under velfærds-
profilen og at Friluftsrådet har suppleret op med et tilsvarende beløb. Peter Kærn oplyste, at ud 
over de i orienteringen nævnte (tørklosetter, ridesti, info-skilte) har distriktet søgt midler til flg. 
større projekter: 
Nye friluftsaktiviteter: Bålhus i Hornet (ca. 250.000 kr).  



Adgangs- og opholdsmuligheder: Shelterplads i Hornet og shelter i Moselyst Plantage samt handi-
capsti ved Dolmose (i alt ca. 350.000 kr).  
Naturforståelse: Naturbus (primært til Harboøre Tange - ca. 1,5 mio. kr hvoraf ca. 1,25 mio. kr på-
regnes EU-medfinansieret via amtet), og et kronvildttårn samt renovering af vandmøllen på natur-
skolen (i alt ca. 65.000 kr). 
Information: Informationshus med toilet ved Møllesøen til bl.a. formidling af bævere (ca. 400.000 
kr). 
 
 4. Driftsplanen.  
Peter Kærn oplyste, at driftsplanen endnu ikke er klar til ekstern høring. Nye kort der viser distrik-
tets forslag til skov- og naturudviklingstyper på Klosterheden samt konsekvenserne i form af inve-
steringer (”kulturkort”) og hugstbehandling blev gennemgået. Investeringerne eller konvertering til 
naturnær drift omfatter ca. 2100 ha el. ca. 1/3 af Klosterheden i planperioden og er beregnet til en 
årlig omkostning på ca. 1,4 mio. kr, hvilket er ca. 2/3 af investeringsniveauet i forrige planperiode. 
Desuden omtaltes Skov- og Naturstyrelsens oplæg til naturplejeplan, som detailleret beskriver hvert 
naturområde med angivelse af naturværdi og plejebehov. 
Chr. Futtrup Sørensen spurgte til resultatet af distriktets hedeafbrændinger. Thomas Borup 
Svendsen oplyste, at der er god spiring af lyng men også en del græs. Der hvor lyngen er slået og 
ikke fjernet er der stort set ingen fremspiring af lyng. 
 
 6. Adgang til sejlads på skovsøer. 
Thomas Borup Svendsen oplyste, at distrikterne er bedt om som led i velfærdspolitikken at vurde-
re om praksis i forvaltningen af adgangen til sejlads m.v. på Miljøministeriets søer er udtryk for den 
rette balance mellem benyttelse og beskyttelse. Den hidtidige praksis  på Klosterheden har været, at 
sejlads på skovens ca. 30 småsøer og damme ikke er tilladt (den største er Møllesøen på ca. 3,3 ha 
som i øvrigt er fredet). Brugerrådet var enig i at der ikke burde åbnes op for fri sejlads i skovens sø-
er og vandløb, bl.a. af hensyn til oddere og bævere.  
 
 8. Bævere – status. 
Thomas Borup Svendsen oplyste, at bæverantallet ved tællingen i foråret blev opgjort til 44, og at 
distriktet har fået helt ny melding om, at bævere nu er konstateret i Storåen. En voksen bæver er 
fundet død på grund af forstoppelse. 
Der har været afholdt et arrangement ”Bævere på business class” for journalister og fotografer på  
større dagblade og Danmarks Radio. Alle så bævere og resultatet har været positiv omtale i aviser 
og på TV. 
Alle lodsejere der har bævere på deres ejendom har været inviteret til bæverekskursion. Der var en 
god stemning blandt de i alt 60 deltagende. Distriktet har i det hele tages haft megen opmærksom-
hed omkring bæverne -  i 2001 er der afholdt 52 bæverarrangementer med ca. 1700 deltagere, i 
2002 76 arrangementer med ca. 2300 deltagere og i år ventes mindst 3000 at deltage i bæverekskur-
sioner.  
Retssagen rejst af Danmarks Lystfiskerforbund mod bæverudsætningen er berammet i Vestre 
Landsret den 11.-13. august 2003. DMU’s afrapportering af den 5-årige dispensation til udsætnin-
gen ventes færdig i år. 
På spørgsmål fra Hans Hansen om effekten af bævernes afgræsning i ådalene oplyste Thomas Bo-
rup Svendsen, at bævernes fjernelse af pilekrat og bygning af dæmninger resulterende i over-
svømmede og forsumpede områder har en mosaikagig karakter. 
 
 9. Næste møde. 
Næste brugerrådsmøde blev ikke fastlagt. Distriktet vil gerne vente til driftsplanen er klar til ekstern 
høring. 
 
 



10. Eventuelt. 
Aftalt at distriktets salg af brænde drøftes på næste møde. 
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
 
 
 
Referat den 10. juni 2003  Peter Kærn 


