
 
 
Referat af møde i brugerrådets driftsplangruppe på Klosterhedens Skovdistrikt 
den 2. april 2004. 
 
Til stede: Thomas Borup Svendsen og Peter Kærn - Klosterhedens Skovdistrikt, John Clausen - Dan-
marks Naturfredningsforening, Finn Bækdal - Friluftsrådet, Søren Hundahl – Lemvig og Signe Ambro-
sius – Struer. 
Fraværende: Jens Fage - Danmarks Naturfredningsforening.  
 
 
Udkast til driftsplan 2002-2007 for Klosterhedens Statsskovdistrikt. 
Driftsplanen, som er sendt i intern høring med frist til den 2. april 2004, blev drøftet idet driftsplan-
gruppen havde modtaget planens generelle afsnit, kortbilag samt appendiks vedr. naturplejeplanen. 
Efter distriktets planmøde med Skov- og Naturstyrelse den 4. maj og når høringssvarene er indar-
bejdet i planen sendes driftsplanen i ekstern høring fra d. 1. juni – 1. september 2004. 
Driftsplangruppen fandt det problematisk at høringen lå i sommerferien og foreslog fristen forlæn-
get med en måned. Det er efterfølgende accepteret af Driftsplankontoret. Den eksterne høring påbe-
gyndes med et offentligt møde. I den anledning blev det foreslået at driftsplanen blev offentliggjort 
på en spiselig måde – evt. i form af en pjece, som supplement til annonceringen og en avisartikel. 
Det blev foreslået, at pjecen/læs let udgaven evt. blev lavet af en lokal journalist, hvis distriktet eller 
driftsplankontoret ikke havde ressourcer til det. 
 
Som tidligere efterlyst af brugerrådet fremviste distriktet dels fotos af skovudviklingstyper på Klo-
sterheden, hvoraf flere er taget med i drifsplanen, dels tegninger som illustrerer hvordan eksisteren-
de nåletræbevoksninger kan tænkes at udvikle sig til flere forskellige skovtyper. Tegningerne er ud 
fra konkrete bevoksninger lavet af ph.d studerende Anders Busse Nielsen.    
 
Finn Bækdal lagde bl.a. vægt på de store linier i skoven, stilheden, åbne landskabsprofiler og fly-
dende overgange mellem skoven og det åbne land samt øget mangfoldighed. Han efterlyste øgede 
muligheder for bilkørsel i muligt omfang samt øget oplysning, skiltning og kortmateriale og fore-
slog en udstilling om produktionsskoven samt mere bynær skov. Vedr. bilkørsel var de øvrige ikke 
enige og fandt at de ”åben skov” arrangementer, hvor bilkørsel i 2 weekends om året er tilladt, måt-
te opfylde behovet. 
 
Signe Ambrosius fandt skiltningen mellem Gl. Landevej og Klosterhedevej utilstrækkelig og farlig. 
Det er begge kommuneveje, distriktet vil orientere Lemvig Kommune. Nye Skovudviklingstyper 
med bl.a. frugttræer og spidsløn m fl. blev efterlyst. Thomas Borup Svendsen oplyste, at distriktet 
planter spidsløn, som naturligt indgår i flere af de eksisterende skovudviklingstyper, og at distriktet 
også er indstillet på at plante frugttræer bl.a. i forbindelse med publikumsarealer. 
 
Søren Hundahl fandt at man burde bevare en del nåletræbevoksninger og ”juletræer på række” – 
bl.a. af kulturhistoriske grunde. 
 
John Clausen var enig med Signe Ambrosius i at de afsatte omkostninger til naturpleje (netto 
580.000 kr.) måske var i underkanten. Han fandt generelt arbejdet godt, og at distriktet i høj grad 
burde profilere sig på den succesfulde driftsplan. Han foreslog at planen fik et afsnit om ”dynamisk 
information” herunder bl.a. om Naturbusprojektet, hvor man fik gjort opmærksom på de mange for-
skellige publikumsarrangementer distriktet står for. 
 
Signe Ambrosius havde i plantelisten for Resenborg Plantage set at der var sjældne planter som le-
verurt og hønsebær og spurgte, om distriktet havde registreret lokaliteter for sjældne planter og dyr.   



Thomas Borup Svendsen oplyste, at der ikke på Klosterheden var foretaget nøglebiotopregistrering, 
men at distriktet altid var lydhør over for oplysninger udefra. John Clausen og Signe Ambrosius fo-
reslog, at man inddrog interesserede (frivillige agenter) til en sådan registrering.   
   
 
 
Mødet sluttede kl. 18.00 
 
 
 
Referat den 21. april 2004  Peter Kærn 


