
Skov- og Naturstyrelsen 
Klosterheden Statsskovdistrikt 
 

Den 14. april 2005 
J.nr. SN J.nr. SN 2001-2172 

Ref. HAH 
Referat fra brugerrådsmøde den 14.april 2005 
 
Deltagere i mødet: 

 
Niels Kr. Jensen  
Søren Hundahl  
Tommas Hansen  
Stig Jessen  
Uffe Haubjerg  
Karen Barfod  
Finn Bækdal  
Poul Ole Jensen  
Hans Østergaard  
Chr. Futtrup Sørensen  
Thomas Borup Svendsen  
Hans Hoyer  
 
Afbud:  
Bjarne From, Hans Hansen, Vagn Nielsen, Bent Bech-Larsen 
 
 
Mødet startede med en tur i distriktets nyindkøbte ”naturbus”. Bussen blev ført af naturvejleder 
Bent Rothmann. 
 
TBS fortalte at bussen var købt i Hjallerup, og man mente at have gjort et godt køb. Der har været 
stor opbakning omkring bussen. Bussen kan også transportere handicappede i kørestole. Vi har sta-
dig ikke endelig afklaring af afgiftsspørgsmålet, men håber selvfølgelig at vi kan registrere bussen 
på den lave afgift. Hertil kommer at der skal installeres yderligere tekniske hjælpemidler, der ek-
sempelvis kan ”se om natten” eller vise engfugle, der er meget langt væk. 
 
 
Stormfalds ekskursion. 
 
TBS orienterede i bussen om konsekvenserne af stormfaldet for Klosterheden: 
Der er i alt faldet ca. 105.000 kubikmeter på distriktet svarende til ca. 3 års hugst. Det er gået hår-
dest ud over den nordlige del af distriktet, og specielt i de bevoksninger, der er blevet tyndet inden 
for de seneste år.  På fladefaldet ser distriktet muligheder for at skifte træart, således at der vil blive 
gentilplantet med større andel af eg. Dette var et ønske fra flere sider fremsat i kommentarerne til 
distriktets nye driftplan. 
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Naturbase Fruerhøj. 
 
Distriktet har netop haft indvielse af naturbasen. Karen Barfod har været ildsjælen og påtaget sig et 
stort arbejde sammen med distriktets naturskole med at igangsætte projektet. Naturbasen henvender 
sig til børn og skal være med til at udvide sæsonen for naturoplevelser. Huset skal kun være base, 
hvor man kan have noget enkelt grej stående og hvor man kan krybe i ly, hvis vejret skulle blive 
meget dårligt - eller der er behov for toilet eller middagslur etc. Der har været afholdt ”nøglekurser” 
for interesserede institutioner. Det er herefter muligt for institutionerne via Skov- og Naturstyrel-
sens webbooking at reservere basen. Der er allerede nu mange reservationer, så alt tyder på at der er 
et reelt behov for den nye naturbase. 
 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Præsentation af brugerrådets medlemmer. 
 
Medlemmerne præsenterede sig kort med oplysning om deres repræsentation. 
 
Jagtadministrationen på Klosterheden statsskovdistrikt. 
 
Uffe Haubjerg havde fremsendt spørgsmål til distriktet vedrørende jagtadministrationen. Bo Holst-
Jørgensen har på distriktets vegne svaret på de konkrete spørgsmål. Distriktet blev fra flere sider 
kritiseret, for ikke at have udsendt spørgsmål og svar inden mødet.  
 
Orientering fra distriktet: 
 
Thomas Borup Svendsen orienterede om evt. oprettelse af et depot til havneslam i klitten umiddel-
bart syd for Thorsminde. Der er sagt nej til klapning af materialet, hvorfor der er søgt om at lave et 
depot i klitten. Ved klitsynet i 2004 blev materialet karakteriseret som ufarligt, og der årligt kun var 
behov for en midlertidig (ca. 14 dage) afspærring af et mindre område. Klosterheden statsskovdi-
strikt udtalte på den baggrund, at depotet ikke ville have nogen væsentlig betydning for hverken 
sandflugten, friluftsliv eller naturforhold i øvrigt. Forudsætningerne (giftighed, afspærring, skiltning 
m.m.) lader imidlertid til at have ændret sig og Miljøministeren har afgivet indsigelse mod region-
plantillægget. Distriktet følte i øvrigt, at udtalelserne i forbindelsen med klitsynet var blevet ”over-
tolket” – uden at forudsætningerne var blevet nævnt. 
  
John Clausen: Jeg forstår ikke at fiskerne ikke spiller med så det fremover bliver miljøufarligt at 
klappe bundslammet fra havnen. 
 
Niels Kr. Jensen: Slammet skal være et sted og det bliver ikke renere af at blive flyttet til Struer. 
 
John Clausen: Der er mange penge i problemet, men det vigtigste er at TBT indholdet i slammet 
bliver bragt ned. 
 
Chr. Futtrup Sørensen: Det er ikke bevidst at kommunen har udnyttet Klosterheden statsskovdi-
strikts udtalelser. For kommunen er det vigtigt at der ikke opstår en frygt for miljøbelastede områ-
der. Det kunne have meget negative følger for turistindustrien. Der skal laves en VVM redegørelse 
for deponeringen inden den iværksættes. 
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Værdidebatten i Skov- og Naturstyrelsen: 
 
Klosterheden statsskovdistrikt har som en del af en samlet debat om værdierne i Skov- og Natursty-
relsen afholdt en temadag, hvor vi fandt frem til hvilke værdier, der er væsentlig for vort arbejde. Vi 
havde hjælp af et konsulentfirma for at få det bedst mulige ud af dagen. Debatten specielt i de min-
dre grupper havde været engageret fra alle deltagere.  
 
Skovens dag: 
 
Afholdes den 8.maj i Stråsø plantage. Et af punkterne bliver Lærkehøj, hvor man mener H.C. An-
dersen hentede inspiration til at skrive ”Jylland mellem tvende have”. Der vil igen i år blive lagt 
vægt på inddragelse af så mange frivillige organisationer som muligt. 
 
Projekter i 2005: 
 
Thomas Borup Svendsen gennemgik distriktets større planlagte projekter for 2005. De vigtigste var: 
• naturbussen,  
• gennemførsel af skilteprogrammet i den sydlige del af distriktet,  
• særlig indsats mht engpleje af distriktets strandenge,  
• etablering af toiletfaciliteter ved Hou Vig og  
• shelter og toilet ved Høfde Q.  
 
Prioritering af fremtidige projekter: 
 
Distriktet redegjorde for sine overvejelser i forbindelse med prioritering og iværksættelse af nye 
projekter. Der var for øjeblikket gode muligheder for at iværksætte natur- og friluftsprojekter og få 
en væsentlig medfinansiering fra EU. Distriktet havde dog kun administrative ressourcer til at 
iværksætte en mindre del. 
 
Brugerrådet drøftede kort de enkelte projektforslag, men der blev hurtigt enighed om, at det ikke 
var hensigtsmæssigt at brugerrådet foretog en prioritering af de forskellige forslag. Brugerrådet 
havde kun begrænset kendskab til hele området, der var ingen objektive kriterier som eksempelvis 
besøgstal og distriktet kunne ikke afse ressourcer til en mere detaljeret projektbeskrivelse for hver 
enkelt projekt/idé. 
 
Brugerrådet ønskede derimod at komme med et bud på hvilke kriterier distriktet burde lægge til 
grund ved fremtidig prioritering af større projekter. Karen Barfod og Stig Jessen tilbød at komme 
med ”et første bud”. Et bud der kunne drøftes på næste brugerrådsmøde. 
 
Brugerrådet var dog enige om, at informations- og toilethus ved Møllesøen, var meget højt priorite-
ret. Og at udbygning af shelterpladsen ved Moselyst ikke var nødvendig. 
 
Evt. 
 
Stig Jessen spurgte til Lilleåen og fiskeriet. Thomas Borup Svendsen svarede, at distriktet lejer den 
øverste del af strækningen til Holstebro Lystfiskerforening med krav om at der sælges dagkort, så-
ledes at alle får en mulighed for at fiske i åen. 
 
Finn Bækdal spurgte til indsatsen mod invasive arter. Thomas Borup Svendsen redegjorde for di-
striktets planer om forsøg med bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa) og sydeuropæisk gyvel. 
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Referent Hans Hoyer  


