Referat af brugerrådsmøde på Klosterhedens Skovdistrikt den 31. oktober 2003.
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, Jens Fage og John Clausen - Danmarks Naturfredningsforening, Finn
Bækdal - Friluftsrådet, Vagn Nielsen - Danmarks Idræts-Forbund, Johannes Laursen – Lemvig, og Søren Hundahl - Lemvig.
Fraværende: Bjarne From Thyborøn-Harboøre Kommune, Vagn Baunsgård - Lemvig, Signe Ambrosius
– Struer og Bent Bech-Larsen – Harboøre.

Besigtigelse af bæveraktiviteter og hedepleje.
Stor bæverdæmning i hovedløbet af Flynder Å nord for Øvejsbroen. Dæmningen er flere gange
brudt sammen med erosion af brinkerne til følge, men bæverne har hver gang udbygget den. Ved
Øvej har bæverne stoppet Ellebæks underføring, så vejen nu er overskyllet. Rørunderføringen vil
blive renset idet vejen ønskes bevaret.
Fladhøjheden blev afbrændt i marts/april 2002 på grund af bladbilleangreb og ligner på afstand en
mark med bølget bunke, men ved nærmere eftersyn er der en rig frøspiring af lyng og bl.a. tyttebær
m.m., så lyngen om få år igen vil være synlig. Frøplanterne er eftertragtet af kronvildtet.
1. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.
Ingen bemærkninger. Der blev spurgt til Aa-møllen, som brugerrådet besøgte i foråret. Thomas
Borup Svendsen oplyste at en evt. overtagelse af Skov- og Naturstyrelsen sandsynligvis ikke ville
være godt for møllen (i lyset af bevillingssituationen) og Kulturarvstyrelsen har oplyst, at enkeltpersoner - bortset fra misligholdelse - ikke vil blive draget til ansvar for vedligeholdelse. På den baggrund vil distriktet ikke arbejde videre for en overtagelse.
2. Orientering fra distriktet.
Thomas Borup Svendsen henviste til den udsendte status og viste den tøjbæver, som Skov og- Naturstyrelsen har fået produceret som gaveartikel. Supplerende oplystes:
Vestre Landsret afsiger dom i bæversagen den 13. november kl. 9.00.
Alle distriktets medarbejdere har være på en 2-dagestur i Norge i august. Formålet med turen var
bl.a. få inspiration til frilufts- el. økoturisme. Besøgte en sammenslutning af private skovejere med
over 100.000 ha skov, hvor andre indtægtskilder som jagt, hytteudleje, elg- og bæversafari m.v. var
et større økonomisk aktiv end selve skovdriften.
Der er på Klosterheden afholdt en ProSilva- ekskursion om Klosterhedens driftsplan/naturnær
skovdrift i september med over 50 deltagere. Bl.a. deltog den tidligere planlægningschef for skovdriften i Niedersachsen, som fandt, at det mange steder i Klosterheden er muligt at dyrke bøg med
et vedproducerende formål.
Rigsrevisionen har været på besøg i oktober. Tilbagemelding afventes, men det forløb, efter hvad vi
fik oplyst, godt.
John Clausen roste distriktet for de mange publikumstiltag men efterlyste dels en bedre skiltning til
lejrpladsen ved Moselyst dels et toilet ved Møllesøen. Thomas Borup Svendsen oplyste, at i Moselyst er der lige lavet nyt stiforløb, og at man ville tage spørgsmålet om bedre skiltning op. Vedr.
toilet ved Møllesøen har distriktet søgt midler til et informationshus med toilet gennem flere år, senest som et velfærdsprojekt, uden resultat. Der er mange besøgende så det overvejes midlertidigt at
opstille et ”vandrelokum”.
3. Skov- og Naturstyrelsens nye struktur.
Thomas Borup Svendsen orienterede om den nye struktur.

Fem distrikter sammenlægges bl.a. Klosterheden og Ulborg. Antallet at medarbejdere i Skov- og
Naturstyrelsen skal reduceres med 161 årsværk frem til 2007. I år ventes ca. 45 funktionærer på distrikterne afskediget. På Klosterheden/Ulborg skal det nuværende antal på 16,5 funktionærer såleder reduceres til 12.
Der oprettes 5 landsdelscentre, som skal varetage tværgående opgaver bl.a. tilskudsadministrationen. Klosterheden bliver tilknyttet landsdelscenter Silkeborg. Der sker en uddelegering af opgaver
fra styrelsen og en regionalisering af distrikternes opgaver - bl.a. af bygningsarbejder, hvor Klosterheden fremover skal referere til Fussingø skovdistrikt. De 3 maskinregioner i Jylland reduceres til 2,
Klosterheden tilknyttes Randbøl Maskinregion. Distrikterne skal udlicitere flere opgaver og skovpartsopdelingen fjernes, idet arbejdsdelingen på tværs skal øges. Borgerinddragelse og velfærdsopgaver skal opprioriteres.
John Clausen spurgte, om distriktet var blevet kontaktet vedr. planer om et flisfyret varmeværk i
Lemvig, som ifølge Johannes Laursen skulle importere store stammer fra de baltiske lande til flisning – måske i Klosterheden. Distriktet har ikke hørt om planerne og vil på grund af sundhedsrisiko
(billetræ m.v.) næppe være interesseret i at have lagre af baltisk træ i skoven.
4. Brugerrådets sammensætning efter sammenlægningen.
Thomas Borup Svendsen oplyste at sammenlægningen med Ulborg ville ske engang i 2004 og foreslog af ressourcemæssige årsager, at der herefter kun bliver et brugerråd på det nye distrikt. Foreslog endvidere, at de nuværende brugerråd forlænges indtil sammenlægningen, hvorefter der afholdes et offentligt møde med valg af brugerrådsmedlemmer.
Det oplystes, at Ulborgs brugerråd ikke har valgte medlemmer men kun offentligt og organisationsudpegede medlemmer, herunder et medlem fra landboorganisationerne. Følgende spørgsmål blev
rejst til overvejelse: DN’s dobbeltrepræsentation som på Klosterheden ? Antal kommunale medlemmer – alle kommuner som på Klosterheden kan ikke blive repræsenteret ? Skal kommuneforeningen udpege medlemmer eller skal f.eks. Lemvig og Ulfborg-Vemb kommuner hvor distriktets
arealer overvejende ligger som minimum være repræsenteret ? Skal der fortsat være valg af ”den
almindelige bruger” på de offentlige møder ? Landboforeningens faste repræsentation ?
John Clausen spurgte, om man kunne vente med sammensmeltningen til næste kommunalvalg om
2 år ? Han og Hans Hansen m.fl. foreslog et fælles møde mellem de to brugerråd.
Thomas Borup Svendsen sagde nej til at Ulborgs brugerråd nedlægges sammen med distriktet
uden at blive hørt.
Søren Hundahl så gerne, at jagtorganisationerne fik fast repræsentation. Thomas Borup Svendsen
oplyste, at der allerede gennem jægerforum var samarbejde med jagtforeningerne.
Chr. Futtrup Sørensen m.fl. var af den opfattelse, at sammensætningen af et brugerråd efter sammenlægningen skulle starte forfra, herunder at de kommunale medlemmer skulle udpeges af kommuneforeningen.
John Clausen foreslog en indsparksperiode for nye ideer. Det blev taget til efterretning og medlemmerne fra begge brugerråd opfordres til at komme med forslag og synspunkter til sammenlægningen.
5. Velfærdsprofilen.
Peter Kærn gennemgik distriktets ansøgninger og oplyste, at der er bevilget 250.000 kr. til naturbusprojektet. Så vidt distriktet er orienteret er der kun givet velfærdsmidler til projekter med ekstern
medfinansiering. Af de øvrige ansøgte projekter er nogle - herunder en ny shelter i Hornet, ridestien, 7 tørklosetter, oprensning af dam i Hornet, samt infoskilte bl.a. ved Rammedige - realiseret gennem distriktets driftsbevilling.
Thomas Borup Svendsen orienterede om pressestormen på miljøministeren og bad brugerrådet om
forslag til projekter, men at medfinansiering nok var en forudsætning. Jens Fage og Finn Bækdal
oplyste, at både DN og Friluftsrådet råder over midler.
Peter Kærn oplyste supplerende, at der også ved statslig skovrejsning nu kræves medfinansiering
fra f.eks. kommuner eller vandværker.

6. Naturbus.
Thomas Borup Svendsen henviste til den udsendte projektbeskrivelse og oplyste, at der udover
Skov- og Naturstyrelsens velfærdsmidler er bevilget 100.000 kr. fra Ringkjøbing Amt og en lang
række organisationer og fonde vil blive søgt. Brugerrådet foreslog bl.a. at søge Erhvervscenter
Vestjylland, Bonus-Møller i Brande samt de lokale banker.
Busdriften vil blive forestået af distriktet og Thomas Borup Svendsen forventer at den vil være
driftsmæssig neutral.
7. Harboøre Tange.
Thomas Borup Svendsen oplyste, at der har været afholdt gode møder om revision af vildtreservatbekendtgørelsen hvor der søges et kompromis mellem jægerne og ornitologerne. Etablering af
vandhuller på tangen for fuglene er søgt som naturforvaltningsprojekt. John Clausen oplyste supplerende, at en DMU-rapport har uddybet problemstillingen – det nuværende kærneområde er af
hensyn til fuglene skruet forkert sammen.
8. Salg af skov.
Thomas Borup Svendsen oplyste, at der endnu ikke var taget stilling til hvilke skove der skulle
sælges i Vestjylland. Poul Skodborggaard mente at det var en eksport af natur fra vest til øst, som
han ikke var enig i, og havde kontaktet flere folketingspolitikere om sagen bl.a. Vesselbo. De områder der skal sælges offentliggøres i forbindelse med forslag til ny finanslov i begyndelsen af december.
9. Driftsplanen.
Peter Kærn gennemgik det udsendte materiale, herunder især kortbilagene, vedrørende Klosterhedens driftsplan. Oplyste, at det nye planlægningsprogram Proteus efter forlydene nu var til at stole
på, og at man forventede at få de sidste planberegninger vedr. hugst og økonomi m.v. i løbet af november. Herefter holdes i januar et planmøde med driftsplankontoret inden planen sendes i offentlig
høring, hvor også brugerrådet høres.
10. Næste møde.
Finn Bækdal roste distriktet for fredagsmødet og John Clausen foreslog et møde i Klosterhedens
brugerråd inden et offentligt møde.
11. Eventuelt.
Thomas Borup Svendsen oplyste, at der på Klosterheden ikke er meget økonomi i salg af brænde,
distriktet betragter det nærmest som en service til borgerne. Hans Hansen som havde spurgt til emnet fik udleveret detailsalgslisten, som i øvrigt også findes på distriktets hjemmeside –
www.skovognatur.dk/klosterheden.
Mødet sluttede kl. 18.30

Referat den 3. november 2003

Peter Kærn

