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Mødet indledtes med en ”miniekskursion” til Møllesøen med emner som invasive arter, toilet/informationshus og bævere.
•

Godkendelse af dagsorden

TBS: På baggrund af forslag fra KB ønsker vi under eventuelt at drøfte, om der måske skal
ske en kopiering af Naturbase i den sydlige del af distriktet.
Dagsordenen blev godkendt
•

Orientering fra distriktet.

TBS gennemgik tilføjelser til den fremsendte skriftlige orientering, der ligger på hjemmesiden
(Status sommeren 2005).
Skovdriften
Vi er nået længere med oparbejdningen af stormfaldet. Som et resultat af fladefaldet og brugerrådets ønsker har vi et stort areal med egekultur på til næste år.
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Vi har fået lavet huller med en maskine som borer huller til planterne. Det er billigt, fordi
den ikke kræver den store rydning af kulturarealet inden plantning. Vi er ikke så krævende
med hensyn til at kulturarealet skal være meget ensartet. Kvaset på de nye plantninger har
desuden mange miljømæssige fordele.
Naturformidlingen
I den seneste tid har vi haft travlt med kronvildtture og busture der har været rundt ude på
pladserne. Der var god succes med brøl. Der har været mange forskellige ture, med op til flere
arrangementer om dagen, bl.a. natcykling uden lys med 50 deltagere (med kun 1 havari).
Turaktiviteterne falder til et lavt niveau i vinterhalvåret.
Vi har indgået kontrakt med Dynamic om elektronik til Naturbussen. Vi forventer at vi kan
blive kørende i slutningen af året.
JC: hvordan kan man komme til at bruge bussen, når den er færdig
TBS: Man kan reservere bussen, eller deltage i offentlige ture, hvor man køber billet til en tur,
vi arrangerer. Projektet med Naturbussen understøtter at Vestjylland markedsføres som et fuglested.
SH: Har i fået dispensation fra vognmandstilladelse
TBS: Ja.
Bæverne
Naturklagenævnet har stadfæstet amtets afgørelse. Bæverne har hermed fået permanent opholdstilladelse” – på en række vilkår (fortsat overvågning, fortsat afhjælpning af problemer i
etableringsfasen og revision af forvaltningsplanen efter 10 år.
Vildtforvaltning
Der er aftalt at øge rævebekæmpelsen i vildtreservaterne. I den forbindelse er der etableret en
række kunstgrave på de forskellige lokaliteter.
10 i Vest Stadil Fjord
10 på Harboøre Tange
5 Bøvling Klit
5 Plet enge
SJ: Det er vel ikke jagtforeninger, men privatpersoner, der er med i bekæmpelsen.
TBS: Hvor vi har haft kendskab til kompetente personer har vi taget kontakt direkte - andre
steder har der været kontakt til jagtforeninger. Nogle jægere har følt sig forbigået. Det er ikke
jagt, men et nødvendigt arbejde at udføre reguleringen af ræv.
Vildtforvaltningsrådet har været på besøg på arealer ved Hoverdal, bl.a. for at drøfte hvad vi
kan gøre for at imødegå konflikter mellem kronvildt og landmænd:
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Der er bl.a. på baggrund af disse drøftelser indført en ny praksis således at det skulle blive
nemmere at opnå tilladelse til at regulere kronvildt. Man kan få tilladelse til at skyde en kalv
udenfor de normale jagttider. Ordningen har ikke været meget i brug i år, men det skyldes
måske manglende kendskab til ordningen. Landboforeningen har været aktive i pressen.
Der afholdes stort møde den 24. nov. i Holstebro. Indlæg fra Poul Hald Mortensen fra DN,
Allan Lunde fra Landbruget, Knud Pedersen fra jægerne samt Jane Lund Henriksen fra Friluftsrådet. Vi vil sætte fokus på, at der er mange, der er interesserede i kronvildtbestanden.
Vildtsalg
CF: Jeg har hørt at der sælges kronvildtkød importeret fra Finland.
TBS: Vi vil gerne sælge hele dyr til private, og prøver at understøtte lokalt salg. Vi kan ikke
selv sælge forarbejdet vildt.
SJ: Det er utroligt svært at etablere salg af forarbejdet vildtkød på grund af EU forordninger.
SH: Har I problemer med afsætningen?
TBS: Ja vi vil gerne sælge til flere. Vi går ind og sælger til grossist, hvis det er økonomisk
holdbart.
Distriktet har i år udbudt to nye kurser for jægere. Et om administration og tilrettelæggelse af
kronvildtjagt og et ”Grundkursus i kronvildtjagt”.
Naturpleje
TBS: I Vest Stadil Fjord har vi ændret græsningen så den bedre passer til fuglenes behov.
Desuden etableres bekkasinskrab
FB: Hvad er bekkasinskrab?
TBS: Det er etablering af små lavvandede søer - en efterligning af de gamle loer og pander fra
området før omlægning.
TBS: På Harboøre Tange har Kystdirektoratet haft udlejet engarealer til økologer. Disse har
søgt Plantedirektoratet om forkortet omlægningstid inden arealet kan blive økologisk. Plantedirektoratet har oplyst at man også har mulighed for at forlænge omlægningstiden. Den er ikke blevet forkortet.
JC: Vil man afstå fra at udleje til økologer?
HH: Det er det bedste testede areal i Danmark.
BF: Det duer ikke, at man har skiltning, der fraråder ophold på arealerne og så samtidig prøver at omlægge arealerne til økologi.
Fremtiden
TBS: Vi er næsten færdige med revision af Stråsø folderen. Den nye folder medtager større
areal og ny vandrerute.
VKR: Revision af folderen medfører at man kan forbinde de i alt 3 ruter og således lave en
lang vandrerrute.
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KB: Det er et godt kort.
Vi har fået midler fra EU i naturskolenetværket for de fiskeriafhængige kommuner. Så vi
iværksætter flere projekter, med støtte fra netværket. Af projekter kan nævnes: Handicapvenligt toilet i Houvig, Shelters ved Røj klit og ved Fjand Lejrplads hvor der er forbindelse med
riderute. VKR præsenterede sin model.
Udbudsårsplan
TBS: Vi skal konkurenceudsætte os selv. Vi udbyder en række arbejder i efteråret, herunder
knusning af Rynket rose og Glansbladet hæg, nedskæring af contortafyr og flisning af gamle
sitkagranhegn i Kronhede. I alt 600 tkr i år.
Kajakpladser
KB: Der må gerne etableres pladser man kun kan sejle til.
TBS: Vi har ikke pladser, der kun kan sejles til. Folderen laves i tæt samarbejde med brugerne.
KB: Bliver der samme regler som ved fri teltning?
TBS: Der må gerne være flere telte, men vi vil ikke have dem liggende flere dage.
JC: Det kunne være ok at tage kontakt til havkajakbrugerne.
TBS: Ideen er kommet fra brugerne via Feldborg og distriktet har meldt tilbage til Feldborg.
Den endelige udvælgelse sker i samarbejde mellem kajakbrugerne og SNS . Pladserne tages i
brug næste år.
Geocaching
TBS: Der er etableret en ny friluftsaktivitet i form af Geocaching. Ideen er at lægge skatte ud i
landskabet. Skattene findes med GPS via opgivne koordinater. Der er lagt 1115 skatte ud i
Danmark. Vi vil for sjovs skyld forsøge at lægge et par stykker ud, og sikre os at de skatte der
bliver lagt hos os ikke generer miljøet. Formålet vil være at bruge geocaching til naturformidling og komme i kontakt med en ny målgruppe. Naturvejleder Karsten Jensen har lavet et projekt om aktiviteten.
•

Drøftelse af forslag til kriterier for prioritering af indsatsområder for friluftsprojekter - udarbejdet af Karen Barfod og Stig Jessen.

KB: Det har været vigtigt ved fastlæggelsen af kriterier, at der bliver muligheder for at så
mange som muligt benytter faciliteterne og at naturen samtidig beskyttes. Der skal være et
samarbejde med brugerne. Nyanlæg skal afhænge af hvad, der er i forvejen. Der skal være en
geografisk spredning af faciliteterne.
JC: Godt oplæg.
HØ: Ros til oplægget. Fint sat op og beskrevet. Skiltning skal nøje overvejes. Bedre skiltning
ved offentlige veje, så man kan finde ind til vores naturskatte. Og så lidt skiltning som muligt
på arealerne.
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HH: Landets love skal overholdes ved serviceskiltning. Muligheder for brugerbetaling.
KB: Ikke sikkert at man skal følge samme niveau over hele distriktet. Det er vigtigt at der blive skiltet hen til de bedste faciliteter. Og der skal være muligt for at graduere skiltning – eksempelvist til svagtseende.
HØ: Det er fint med symbolskiltningen.
SJ: Ikke for mange skilte.
SH: Vi har tidligere været enige om at der skal gøres mere for skiltningen ind til faciliteterne
på distriktet – og at man skal være varsom med for meget skiltning ude i naturen.
Konklusion: At Klosterheden statsskovdistrikt skal arbejde på at forbedre skiltningen ind til
faciliteterne. En skiltning, der kan ses fra de større veje.
•

Orientering om salg af skove og sommerhusgrunde

Skovsalg
HAH: Formålet med salget er at frigøre midler ved at sælge skove, der er mindre benyttet og
uden de store naturværdier til brug for bl.a. etablering af bynære skove i det østlige Danmark.
Der er udpeget tre skove, der sættes til salg. Nees skov bliver delt i to selvstændige ejendomme og hertil kommer Vind og Nørhede plantager. Det har været svært for styrelsen at finde
”kedelige” nåletræsplantager blandt de små skove. Således har både Nees og Nørhede en meget høj løvtræprocent. Plantagerne er nu vurderet af ejendomsmægler og forventes snart udbudt ved annoncering i aviser og styrelsens hjemmeside.
CF: Redegjorde for kommunens protester mod salget af Nees Skov. Og henviste bl.a. til den
manglende sikkerhed for, at der i fremtiden vil blive gjort noget for at vedligeholde og evt.
udbygge parkeringspladser, øvrige publikumsfaciliteter og natur.
Salg af sommerhusgrunde.
HAH: Områderne er etableret engang i 30érne, hvor Klitdirektoratet åbnede op for at almindelige mennesker kunne leje en billig grund, og således få adgang til det sunde badeliv. Lejerne klagede for år tilbage, over at pristalsreguleringen var for høj set i sammenligning med
stigningen af værdien af sommerhuse. Herefter blev man enige med lejerne om at lade lejeprisen følge indekset for sommerhuspriser. Denne er eksploderet de seneste år med årlige stigninger på op mod 20%, hvilket har medført et øget pres fra lejernes side for at kunne købe den
lejede grund.
Det er besluttet at tilbyde lejerne at købe den grund, deres hus er beliggende på. Loven giver
ikke mulighed for at sælge og udstykke de grunde der er klitfredede eller pålagt fredskovspligt. Da begge fredninger forekommer i området, bliver der således fremover en blanding af
private sommerhusgrunde og statslige sommerhusgrunde.
./.

•

Skov- og Naturstyrelsens - og Klosterhedens - værdier. Værdidebat.
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TBS :Vi har haft en debat og vi har på baggrund af dette havnet på 5 værdier som er væsentlige for os. Vi har på distriktet lavet en kortlægning af vores brugere/interessenter. Vi vil bede
jer om at bruge et par minutter på at give os en vurdering (5 tal) for at få jeres holdning til vores opfyldelse af værdierne. Vi sender resultatet ud med referatet.
•

Pyntegrøntproduktion på Klosterheden.

TBS: Pyntegrøntproduktion har været til revision. Juletræsproduktionen er ude. Der er ikke på
landsplan blevet lavet penge, da der ikke har været mulighed for anvendelse af pesticider. Vi
har meldt ind at vi gerne vil fortsætte med pyntegrøntproduktionen. Den kan foregå på en miljømæssigt bæredygtig måde.
HØ: Det må være muligt - ligesom private - at lave en økonomisk rentabel produktion.
TBS: Juletræsproduktionen har ikke været rentabel og bliver det næppe uden brug af pesticider.
SJ: Er der udliciteret juletræsproduktion på større områder.
TBS: Ja det er forsøgt på flere distrikter, men der har været lave bud, og det har ført til markedsuro. Vi udliciterer produktionen, f.eks. klipning af grøntet. Men vil muligvis også forsøge
os med totaludbud af mindre arealer.
BF: Der er stadig samme binding til pesticidfri drift.
•

Mere brugervenlig hjemmeside (Karen Barfod).

KB: Der må gerne være flere billeder og ikke så tunge tekstafsnit således at der opnås en lettere stil.
UH: Det er vigtigt at hjemmesiden er opdateret og at brugerne bliver vænnet til at bruge den.
TBS: Med den nye hjemmeside bliver det meget nemmere for os at lave vores egne sider og
revidere dem løbende. Vi håber på en forbedring af kvaliteten af vores hjemmeside. Men arbejdet er tidskrævende, og vi har for øjeblikket vanskeligt ved at få afsat de fornødne ressourcer til arbejdet. Men vi er enige med brugerrådet i at hjemmesiden er meget vigtig – og at der
faktisk er et stort antal brugere, der bruger vores informationer her.
•

Invasive arter (John Clausen).

JC: Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi er udsendt. For nogle år siden lavede DN
sammmen med SNS en folder for at vise hvad der er problemerne. En af problemplanterne er
Rosa rugosa. I publikationen henvises der til igangværende forsøg i DMU og SNS regi.
En af de ting, der er effektiv er at klippe i august og sprøjte genvækst med glyphosat.
Der bør gøres en koordineret indsats.
SJ: Hvis der skal maskinbehandles mange gange i stedet for glyphosat er det da samfundsmæssigt og miljømæssigt meget bedre at anvende glyphosat.
HH kan tilslutte sig konklusionen om at anvende glyphosat.
TBS: Problemerne indskrænker sig til de åbne arealer. Vi har ofte været med til at indbringe
arterne på arealerne. Vi mener at kunne holde problemet i ave i skovområderne med mekanisk bekæmpelse og således være med til at sikre grundvandsforekomsterne. På naturarealer
er rosen meget problematisk. I klitterne kan vi ikke køre med noget. Den kan derfor ikke bekæmpes mekanisk
På strandengene kan vi måske lave noget maskinel bekæmpelse. Jeg vil gerne høre om DN vil
anbefale en pesticid behandling.
JC: Jeg vil gerne have afklaret, hvad der ligger af forsøgsresultater. Herefter vil jeg gerne være med til at bakke op om den bedste løsning.
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Konklusion: Brugerrådet beder Klosterheden statsskovdistrikt undersøge forsøgsresultater.
Herefter laver distriktet strategi for bekæmpelse af Rosa rugosa.
HØ: Indtil vi får de alternative metoder bør vi kunne anvende pesticider.
HH: Der er ingen drikkevandsinteresser på strandenge og klitter.
FB. Vi skal i gang inden der virkelig bliver problemer.
TBS: Vi kan se ved klitsynet at det er et voksende problem.
SJ: Vi skal være sikre på at det et voksende problem.
TBS: Der ligger notat på SNS hjemmeside om invasive arter. Her ligger også diverse informationer og publikationer om invasive arter – bl.a. om bekæmpelse af bjørneklo.
JC omdelte ”Beskyt den vilde flora langs kysterne”.
•

Vilde mink (John Clausen).

JC: Der er melding om mange vilde mink i Thy. Jeg har melding om mink i Harboøre. Jeg foreslår at for at få afklaring af problemets størrelse tages kontakt til nabodistrikter for at finde
ud af om der er et problem. Efterfølgende afklaring af hvem der skal betale. Opsætning af
fælder er ikke billigt.
SH: DJ har mange fælder ude ved medlemmerne
HH: Der blev lavet fælder i et beskæftigelsesprojekt og vi vil gerne lave flere .
SJ: Jagtforeningerne burde afrapportere antal mink, der er fanget.
TBS: Jeg tror ikke problemet er stort i selve Klosterheden Plantage. Kun få i de fælder vi opstillede i forbindelse med bæverudsætningen, megt få ses ved bævertællingerne og bæverekskursionerne, kun få ses af de bosiddende i plantagen. Men vi vil godt undersøge det igennem
en kortere periode, hvor vi prøver med gennemgangsfælder (ikke smækfælder) i VSF, i det
gamle Ulborg kompleks og i Klosterheden Plantage. Men vi vil gerne have hjælp til Harboøre
tange. Er der organisationer, der vil hjælpe ?
JC: DN vil gerne hjælpe – og regner også med at jægerne vil tilbyde sig.
HH: Jeg har et klart indtryk at de findes i nærheden af fritidsfiskere, hvor der er fiskeaffald.
SJ: Der er masser af mink ved Husby sø. Der er flere ved mit hus. Det er meget nedprioriteret
at kontrollere minkhegn. Der er derfor mange problemer med hegnsvedligeholdelsen hos
minkavlerne.
SH: Den nemmeste måde at få en indikation af hvor mange mink, der er, er at få nogle flere
fælder ud til jægere og andre.
TBS: SH og SJ samt UH kontakter DJ for at få status.
SJ: Fældefangsten skal gøres i parringstiden i februar.
FB: Det skulle vel være et kommunalt problem at bekæmpe minken.
TBS: Vi tager det med fordi vi forvalter store naturområder – og det vil være vigtigt at iværksætte bekæmpelse her – hvis der er mange mink i områderne.
•

Offentligt brugerrådsmøde ultimo 2005.

Tidspunkt: uge 48, mandag den 28-30.nov.2005.
Emner: Statsskoven for alle. Friluftslivet for alle.
Valgprocedure:
TBS: Vi har fået berettiget kritik af at 51% af de fremmødte kunne sætte sig på samtlige pladser. Proceduren bliver ændret til 1 stemme pr. fremmødt.
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Bent Bech har meddelt at han ønsker at trække sig. TBS har bedt ham om at revurdere dette,
da han ikke er repræsentant for DJ, men er valgt på offentligt møde. Hvis han ikke bliver, foreslår jeg at vi vælger 4, og at den der får færrest stemmer kun bliver valgt for 1år.
•

Eventuelt

”Naturbase Syd”:
KB: Synes at det kunne være ok at give et lignende tilbud (Naturbase Fruerhøj) til de sydligere liggende kommuner. Inden det igangsættes skal der være en kortlægning af hvilke tilbud,
der er mod syd.
HØ: Der er en del tilbud, og vi skal være sikre på at der er et reelt behov.
TBS: Vi lader den svæve og ser om der kommer flere tilkendegivelser. Distriktet vil ikke
presse igennem. Der skal være nogle ildsjæle, der går foran og synes at det er en god ide.
Annoncering.
Hvis der kommer for få til vores arrangementer vil vi skrue op for vores annoncering.

