Referat af brugerrådsmøde på Klosterhedens skovdistrikt den 27. august 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, Finn Bækdal - 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.
Finn Bækdal er genindtrådt i brugerrådet men nu som repræsentant for Friluftsrådet i stedet for Lars
Nærø.

1. Ekskursion
Skovfoged Jesper Blom-Hansen orienterede om Dolmoseprojektet, som omfatter oprensning af
Dolmosen etablering af P-plads og handicapvenlige adgang til fiskebroer samt bål- og grillplads.
Projektet skal bl.a. udbygges med en handicapsti i området og skovbevoksningerne mod nord overgår af hensyn til publikum til lysåben skov.
Skovfoged Ole G. Olsen foreviste en nyetableret bål- og grillplads ved søområdet i Moselyst Plantage, som distriktet erhvervede i 1995. I skoven er der mulighed for primitiv overnatning og der
ventes senere bygget en overnatningsshelter.
John Clausen foreslog, at der plantes frugttræer i publikumsområderne.
2. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.
Punktet Danmarks Natur var gledet ud og tages med som punkt 6, punkt 8 og 9 om krondyr- og
skarvforvaltning rykkes frem. Ellers ingen bemærkninger.
3. Orientering fra distriktet.
Chr. Futtrup Sørensen orienterede om Lemvig Kommunes behandling af et vindmølleprojekt
umiddelbart vest for Klosterheden syd for Enebærheden. Området er ikke udpeget i regionplanen
men kommunen har på særlige vilkår sagt principielt ja til projektet, som indebærer, at der skal opføres 4 store møller (2-3 MW) på op til 125 meters højde. Kommunens anbefaling er bl.a. betinget
af, at et stort antal eksisterende vindmøller fjernes. Thomas Borup Svendsen oplyste, at distriktet
har haft et uformelt møde med ansøgeren og her tilkendegivet, at man fandt det uheldigt, at der opføres vindmøller i skel til skoven.
Finn Bækdal spurgte om man ikke kunne placere møller i skoven og Hans Hansen spurgte om der
var ulemper ud over udseenet og oplyste, at der er behov for energi og det er blevet meget svært at
finde placeringer til store vindmøller. Johannes Laursen fandt det ville pynte med en sanering af
de mange møller i kommunen.
Thomas Borup Svendsen oplyste, at placering af vindmøller i fredskov ikke er tilladt i henhold til
skovloven og at han vil bruge de midler distriktet råder over til at forhindre, at der opføres vindmøller i eller tæt på uforstyrrede skov- og naturområder. Bjarne From var enig i skovens udmelding.
Vedrørende vindmøllerene på Harboøre Tange oplyste Thomas Borup Svendsen på spørgsmål fra
John Clausen, at beslutningen om at en af møllerne kunne placeres i vildreservatets yderkant var
truffet i Skov- og Naturstyrelsen.
Thomas Borup Svendsen orienterede om:
En kampagne om trafikdræbte dyr i okt.- nov., som alle distrikter er bedt om at medvirke i.
Ny folder der er udgivet i forbindelse med kampagnen ”Ud med børnene – der er plads nok”
Mountainbikerute i Klosterheden. Distriktet har sammen med Dansk Cykelunion aftalt at lave en ca.
40 km lang cykelrute i Klosterheden i et 8-tals forløb. Ruten ventes færdig inden årsskiftet. Poul
Skodborggaard ville vide om mountainbikerne får særlige rettigheder. Det får de ikke, de har i
forvejen lov til at cykle stort set overalt. Det er et samarbejdsprojekt hvor mountainbikerne vil stå
for rutens vedligeholdelse. Distriktet opnår bl.a. at få adskilt cyklende fra ryttere og gående.

8. Kronvildtforvaltning (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede om den foreliggende plan for forvaltning af krondyr i Danmark. Planen er sendt i høring, processen er sat i gang og den færdige plan forventes godkendt af
miljøministeren i begyndelsen af næste år. Forvaltningsplanen indeholder en række muligheder med
specifikke anbefalinger og virkemidler.
Danmarks jægerforbund, som har deltaget i arbejdsgruppen har efterfølgende protesteret over bl.a.
forslagene til kvoteordninger og afskydningspolitik.
9. Skarvforvaltning (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede om den vedtagne forvaltningsplan for skarver, som giver
bedre muligheder for regulering. I Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord er der som forsøg simuleret
en jagttid på skarv, dvs. at der i perioden 1.9.- 31.1. kan opnås dispensation til at nedlægge et nærmere fastsat antal skarver. Derudover kan ejere af faststående fiskeredskaber som led i de generelle
reguleringsmuligheder beskyde skarv i perioden fra 1.8. – 31.3. inden for en afstand af 1000 meter
fra redskabet.
John Clausen spurgte til smøring af æg på Rønland Sandsø og om skarven var smittebærer for
newcastle disease. På sandøen kan der reguleres ved sprøjtning af æg og fjernelse af reder.
På spørgsmål fra Poul Skodborggaard oplystes, at generel jagttid ikke kan indføres, da skarven er
omfattet af EU’s habitatdirektiv.
4. Friluftskortet (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen omtalte og demonstrerede brugen af friluftskortet på internettet, hvor
man bl.a. kan finde vandreture, faciliteter og muligheder for overnatning og fiskeri i statsskovene.
Friluftskortet findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside http:\\www.sns.dk eller direkte på friluftskortet.dk.
5. Velfærdsprofilen (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen gennemgik skov- og Naturstyrelsens bidrag til sundhedspolitikken som
led i styrelsens arealforvaltning, hvor der bl.a. lægges op til øget brugerinddragelse og bedre muligheder adgang og nye friluftsaktiviteter. Især ønskes børn og unges forståelse for naturen udviklet.
Peter Boldsen mente at tyske autocampere kunne blive et problem hvis opholdsmulighederne lempes.
John Clausen foreslog, at man på skovlegepladserne kunne lave musikinstrumenter af træ. Han og
Jens Fage foreslog desuden, at der blev udpeget en fast rapellingplads. Signe Ambrosius fandt, at
Klosterheden var på forkant i relation til veldfærdsprofilens visioner.
Thomas Borup Svendsen oplyste, at distriktet altid har givet tilladelse til rapelling, og at det ikke
er noget problem at finde et fast sted, som kan benyttes uden forudgående tilladelse.
6. Danmarks Natur (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen gennemgik regeringens program for at sikre den danske natur. Overordnet ønskes et bedre samspil mellem borgerne og myndighederne. Programmet indeholder en række
af veldfærdsprofilens elementer. Der er afsat 13 mio. kr til velfærdsfremmende initiativer, som ikke
mindst er rettet mod børn og unge.
Finn Bækdal oplyste, at regeringen og socialdemokratiet er enige om programmets sigtelinier langt
hen af vejen.
7. Driftsplanen (Peter Kærn)
Peter Kærn fremlagde distriktets forslag til lokalisering af skov- og naturudviklingstyper i Klosterheden, som er det langsigtede mål for skovdriften i forbindelse med distriktets overgang til naturnær
skovdrift. Grundmaterialet er bl.a. på baggrund af den gennemførte lokalitetskortlægning (jordbundskort) udarbejdet af distriktets skovfogeder og efterfølgende rettet til efter drøftelser på MIO-

møder. Forslaget indebærer i grove træk at nåletræarealet reduceres med ca. 1300 ha til fordel for eg
(SUT 4) som øges med ca. 580 ha og bøg (SUT 5) som øges med ca. 90 ha. De nye skovudviklingstyper urørt skov (SUT 7) omfatter ca. 100 ha og lysåben skov eller græsningsskov (SUT 9) ca. 350
ha. Endelig øges naturudviklingstyperne dvs. de åbne naturarealer med ca. 180 ha.
Forslaget skal færdigforhandles med driftsplankontoret, som har ønsket flere ændringer bl.a. vedr.
det relativt store areal med eg.
På opfordrimg fra flere brugerrådsmedlemmer vil distriktet holde et aftenmøde med brugerrådets
driftsplangruppe.
10. Bævere (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen oplyste, at Naturklagenævnet havde været på en vellykket aftenrtur d.
21. august, næsten alle havde set bævere. Oplyste at retsagen om bæverudsætningen, som Danmarks Lystfiskerforbund har rejst mod Skov- og Naturstyrelsen og Naturklagenævnet er berammet i
november måned.
Distriktet har i år holdt mange guidede bæverture med skønsvis 2000 deltagere. Der er observeret 5
unger i år, så den samlede bestand nu er oppe på min. 36 dyr.
Efterårets bævertælling finder sted fra om aftenen d. 9. oktober til morgenen den 11. oktober (4
gange). Interesserede deltagere i tællingen bedes kontakte skovfoged Ole G. Olsen – tlf. 97 893042.
11. Brugerrådets sammensætning (Søren Hundahl)
Punktet udgik.
12. Næste møde
Næste brugerrådsmøde - det offentlige - blev aftalt tirsdag den 19. november 2002 kl. 19.00 på
Industrihotellet i Lemvig.
12. Eventuelt
På spørgsmål om sældød oplyste Thomas Borup Svendsen at der ikke i distriktets område er indikationer på sælpest. Det oplyses, at der i år er indberettet ca. 15 døde sæler. Det er lidt mere end
normalt med skyldes formentlig den øgede opmærksomhed.

Mødet sluttede kl. 18.30

Referat den 29. august 2002

Peter Kærn

