Referat af brugerrådsmøde på Klosterhedens skovdistrikt den 4. september 2001.
Til stede: Thomas Borup Svendsen og Peter Kærn - Klosterhedens Skovdistrikt, Chr. Futtrup Sørensen
- Lemvig Kommune, Poul Skodborggaard - Struer Kommune, Mads Houe - Thyholm Kommune, Jens
Fage og John Clausen - Danmarks Naturfredningsforening, Finn Bækdal - Danmarks Idræts-Forbund,
Lars Nærø - Friluftsrådet, Johannes Laursen – Lemvig, Vagn Baunsgård - Lemvig, Signe Ambrosius Struer, Bent Bech-Larsen - Harboøre og Søren Hundahl - Lemvig.
Fraværende: Hans Hansen – Ringkjøbing Amt og Jørgen Sloth Thyborøn-Harboøre Kommune.

1. Ekskursion (skovfoged Niels Pedersen)
Niels Pedersen fremviste bøgesåningsforsøget i Fruerhøj, (afd. 496a). Formålet er at introducere
andre træarter på en økonomisk overkommelige måde på distriktets ca. 4000 ha med gran, som led i
en ønsket overgang til naturnær skovdrift i statsskovene. Det indebærer bl.a., at der i høj grad skal
benyttes naturlig foryngelse, etableres mere løvtræ og fleretagerede bevoksninger med mange træarter, for at øge skovenes sundhed og stabilitet.
Afdelingens ca. 90-årige rødgranbevoksning er lysstillet og en rigelig opvækst af selvsået rødgran
er suppleret med såning af ca. 20 kg bog pr. ha. Såninger er foretaget i foråret af en nabo med en
selvkonstrueret såmaskine. På grund af bl.a. et tykt morlag er der kun spiret ca. 1000 frøplanter pr.
ha, så teknik og metode skal og kan forbedres. Det meste af forsøgsarealet er ikke hegnet, så et andet spørgsmål er, hvor mange af bøgene der vil overleve vildttrykket.
Lokaliteter i Hornet, hvor distriktet har søgt om projektmidler til at etablere en shelterplads med
bål- og grillsted og en skovlegeplads, blev besigtiget. Hornet ligger tæt på Struer og er meget besøgt
på grund af bl.a. hundeskoven og den nærliggende naturskole. Distriktet har i år fået penge til en
handicapsti i hundeskoven.
Et kort stop blev gjort ved Møllesøen, hvor distriktet i forbindelse med et nyt omløbsstryg har etableret en handicapvenlig sti og broadgang til en ny bål- og grillplads.
2. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.
Ingen bemærkninger. Thomas Borup Svendsen omdelte dronningens civilliste som ønsket af Poul
Skodborggård på sidste møde. Heraf fremgår bl.a. kongehusets jagtret på Klosterheden.
3. Orientering om distriktets drift.
Thomas Borup Svendsen oplyste:
Bævere
- Status er at de nu ca. 25 bævere har bygget over 20 større dæmninger.
- Der er ikke modtaget klager fra naboer.
- Der har været stor interesse for bæverprojektet og distriktet har afholdt mange
ekskursioner.
- Der er for nylig fundet en død bæverunge med betændelse i lunger/bughule.
Det er ikke unaturligt. En pressemeddelelse er på vej.
- Næste bæverovervågning finder sted den 1.-3- oktober. De brugerrådsmedlemmer, som er interesserede, bedes kontakte distriktet og oplyse de morgener
og/eller aftner de ønsker at deltage.
Ministerebesøg - Svend Auken med følge besøgte distriktet den 12.-13. august. Der blev set bævere og cyklet på den nye vestkyststi fra Bovbjerg til Trans. Turen sluttede ved
fællesgræsningsprojektet på Bøvling Klit med et møde med lodsejerudvalget.
Møllesøen
- Indvielse af det nyt stryg holdt den 6. august med Lemvig Kommune, som
sammen med Miljøcenter Vestjylland har projekteret og etableret faunapassagen.

MIO

- Distriktets ledelsesgruppe og samarbejdsudvalg er fra august i år erstattet af et
MIO (Medarbejderindflydelsesorgan) hvor både funktionærer og skovarbejdere
er repræsenteret.
Maskinstation - Vestjydsk Maskinstation (VJM) med hjemsted på Klosterheden er i år nedlagt og
maskinstationsleder og maskinførere overflyttet til en ny organisation: Midt og
vestjyllands salgs- og maskinregion med hjemsted på Palsgård Skovdistrikt.
Kystfredning - Kystfredningslinien i Ringkjøbing amt er nu sendt i høring. Der har været et stort
antal indsigelser, og distriktet har haft en del arbejde med sagsbehandling.
Dolmosen
- Projektet er i gang, søen er ved at blive tømt for vand og oprenset.
Reservaterne - I Nissum Fjord er der problemer med skarv og fiskeriet. Kyst, Land og Fjord v.
Aksel Hedevang har indkaldt til et møde om emnet. Bent Bech-Larsen fandt det
uheldigt med jagt på skarver og så hellere at man sprøjtede æg. Thomas Borup
Svendsen oplyste, at Ulborg skovdistrikt sprøjter æg i Nissum Fjord, og at han
gerne vil tage spørgsmålet om skarvforvaltning op på Rønland Sandø på næste
brugergruppemøde vedr. Harboøre Tange reservatet. Det ventes afholdt når DMU’s rapport om jagtens forstyrrende effekt foreligger. Rapporten vil bl.a. indgå i revisionen af reservatbekendtgørelsen.

7. Kronvildtforvaltning (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede om den kronvildtrapport, som er lavet i Skov- og Naturstyrelsens regi. Der peges bl.a. på følgende problemer: For få gamle hjorte, stor geografisk spredning
mellem bestandene og behov for mere viden og dialog. Der er stillet forslag om, at septemberjagten
på hjorte bør falde ud, og at indføre arealbegrænsning , f.eks. 50 ha, for jagt på kronvildt.
Søren Hundahl var imod indførelse af arealbegrænsning og blev støttet af Bent Bech-Larsen, som
fandt, at der var tale om et luksusproblem, idet kronvildtbestanden er i fremgang. Signe Ambrosius
mente problemerne omkring jagt var stort set fra den almindelige dansker. Bent Bech-Larsen så
hellere frivillige aftaler end lovgivning, og foreslog en dialog mellem statsskovene og de nærmeste
naboer. På spørgsmål fra John Clausen oplyste Thomas Borup Svendsen at den skæve aldersfordeling af hjorte overvejende skyldes jagten.
4. Wilhjelmudvalget (Thomas Borup Svendsen)
Debat om Wilhjelmudvalgets rapport, et idekatalog, som Thomas Borup Svendsen fandt var et
imponerende arbejde.
Johannes Laursen fandt også, at det som ideoplæg ikke var helt ved siden af, men at landbruget
skulle holdes skadesløs. Inddragelse af landbrugsjord er betænkeligt, herunder de foreslåede vilkår
for ha-tilskud. Der mangler økonomi og øvrige sektorer som industri m.fl. er ikke taget med.
Bent- Bech-Larsen synes det var en god ide, at stille krav i forbindelse med tilskud.
Poul Skodborggård kom med et længer vrøvlende indlæg som vist nok gik ud på at frøer i mergelgrave skal vi have noget mere af.
Jens Fage - ikke andedamme til jagtbrug.
Signe Ambrocius fandt rapporten spændende, landet dyrkes for intensivt, der er for mange grise,
ser gerne mere ekstensivt landbrugsdrift.
Johannes Laursen oplyste at landets 22-23 mio. grise ikke er jævnt fordelt, men at der nok var
plads til produktionen hvis den blev fordelt over hele landet. Der er i dag loft over størrelsen af de
enkelte svinefarme, lugtgener er fortsat et problem.
John Clausen var enig i rapportens natursyn og fandt, at nogle af forslagene kan man godt sætte i
gang uden større omkostninger og som man godt kan tage fat på.
Thomas Borup Svendsen oplyste om anbefalingerne vedr. skovene, at de langt hen dækker de eksisterende holdninger og praksis suppleret med mange spændende ideer.
Vagn Baunsgård kunne helt tilslutte sig formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råde
møde (rapportens side 7 nederst).

Thomas Borup Svendsen tilbød at skaffe sig udvalgets underrapporter til interesserede brugerrådsmedlemmer.
5. Rullende Besøgscenter (Thomas Borup Svendsen)
Thomas Borup Svendsen orienterede om de indledende møder om naturformidling af ThyborønHarboøre tangen fra et rullende besøgscenter. Tanken er, at naturtoget både skal kunne køre formidlingsture i naturskoleregi og for betalende publikum, og når det ikke er i drift skal kunne fungere
som stationær udstilling.
Investeringen er høj – ca. 2 mio. kr. – som delvist kan finansieres af EU og fra sponsorater, fonde
m.v. Driften er et andet problem, idet toget både skal have en togfører og en naturvejleder med når
det kører. Det vil betyde, at en omkostningsdækkende billetpris er urealistisk.

./.

6. Driftsplanlægning (Peter Kærn)
Peter Kærn oplyste, at distriktet mandag den 24. september afholder en temadag om driftsplan for
alle medarbejdere på Klosterheden.
Brugerrådets driftsplangruppe er inviteret, men alle brugerrådsmedlemmer er velkomne. Program
vedlægges referatet.
På mødet tilmeldte Jens Fage, Søren Hundahl og Poul Skodborggård samt om eftermiddagen Lars
Nærø sig arrangementet. Øvrige interesserede deltagere bedes kontakte distriktet senest onsdag d.
19. september.
8. Næste møde
Det offentlige brugerrådsmøde holdes i Struer Kommune torsdag den 15. november 2001 kl. 19.00.

./.

9. Eventuelt
Vagn Baunsgård mente at brugerrådets ad hoc udvalg skulle udpeges af brugerrådet og ikke sammensættes med de, som frivilligt melder sig. Johannes Laursen var enig i, at de der melder sig hurtigst ikke må få mest indflydelse.
Signe Ambrosius var ikke enig, det er interessen som bør være det bærende.
Søren Hundahl efterlyste adresselisten over brugerrådsmedlemmer med E-maile adresser. Distriktet har kun fået tilbagemelding om 3 E-maile adresser, som vedlægges. De øvrige bedes sende deres
maileadresser til PKN@SNS.DK).
Signe Ambrosius hørte til bekæmpelse at Bjørneklo ved Kilen. Distriktet bekæmper fortsat bjørneklo langs stien omkring Kilen, på de private arealer sker det som rekvireret arbejde for amtet.
Thomas Borup Svendsen oplyste at drøftelserne om flisaske i brugerrådet afventer Skov- og Naturstyrelsens rapport om flisaske, som er på vej.

Mødet sluttede kl. 18.15

Referat den 6.sept. 2001
Peter Kærn

Temadag om driftsplan på Klosterheden - mandag den 24. september 2001.
Deltagere. Alle på distriktet, 1-3 medarb. fra Driftsplankontoret samt brugerrådets driftsplangruppe.
Mødested: Distriktskontoret
Program:
7.30 – 9.00 Morgenmad og indledning ved Driftsplankontoret
9.00 - 11.30 Drøftelse af kulturplan på skovpart A
11.30 - 12.15 Frokost på distriktskontoret
12.15 - 14.45 Drøftelse af kulturplan på skovpart B
14.45 - 15.30 Afrunding på distriktskontoret/kaffe.
Driftsplankonsulent Peder Jepsen indleder på morgenmødet om driftsplanarbejdet, strategier for
kulturplan, naturnær skovdrift m.v.
Alle 3 skovfogeder arrangere med deres medarbejdere 2-3 ekskursionspunkter på skovparten med
de temaer/problemstillinger i relation til kulturplan/åbne arealer, som ønskes drøftet.
Varighed 2½ time om formiddagen og tilsvarende om eftermiddagen med medarbejderne fra andre
skovparter, således at:
Jesper får besøg af alle Fruerhøj og Åbogårdfolk
Niels får besøg af alle Risbæk og Åbogårdfolk og
Ole får besøg af alle Risbæk og Fruerhøjfolk.
Dvs. egen skovpart besøges ikke (men medarbejderne har sammen med skovfogeden tilrettelagt dagen). Gruppeinddeling foretages på distriktskontoret, de øvrige deltagere (distriktskontor, naturskole, Driftsplankontor og brugerrådsmedlemmer) fordeles i grupperne.
Afslutning og evt. opsummering, samt krav til distriktet om levering af bidrag til driftsplanen.

BRO, NPE, PKN
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Jørgen Sloth
Chr. Futtrup Sørensen

d60@sns.dk
tbs@sns.dk
pkn@sns.dk

ricl@teliamail.dk
jens@fage.dk

chr.futtrup@lemvig.dk

