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Referat
1.

Skovvandring i Kasmose skov - Skovdrift og biodiversitetshensyn

Græsningsskov
Der gennemføres en tynding i litra 8a, EG 1989, hvor der hugges kraftigt fra neden
for at tilgodese udviklingen af dybtkronede træer (stamtalsreduktion på 80-90 %).
Tyndingen skal forberede en fremtidig skovgræsning i bevoksningen med kvæg og
heste, med målsætning at fremme biodiversiteten i området. Alle i Brugerrådet var
indforstået med fremgangsmåden og målsætningen, men det blev bemærket at
træerne kunne blive svækket af en så hård hugst.
Litra 7a, EG 1864, der er omfattet af udpegningen som urørt skov fra 1993, vil efter
planen blive inddraget i græsningsarealet som skovgræsning. Bevoksningen skal
dog fortsat drives som urørt skov og der skal derfor ikke gennemføres nogen hugst
eller rydning forud for græsningen. LC gjorde opmærksom på, at dele af arealet
tidligere har været stævnet, og at denne driftsform burde genoptages.
Overnatningsplads
Den primitive overnatningsplade i litra 8b skal måske flyttes, da den ligger meget
afsindigt og ikke benyttes i tilstrækkelig grad. EB vil gerne være med til at finde en
alternativ placering og vil derfor gerne kontaktes når overvejelserne tages op.
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Jordskred
Litra 5a, Bøg 1964, har haft et stort skred som blev besigtiget.
Natura 2000
Området er udpeget som Natura 2000-område, nr. 111, med udpegningsgrundlag
af blandt andet Bøg på muld, Bøg på kalk, Surt overdrev, Kalkoverdrev og Rigkær.
Der er ingen arter i udpegningsgrundlaget. KJ stillede et forslag om, at inddrage
brugen af frivillige mere systematisk i overvågningen og registreringen af naturen
på NST arealer, eksempelvis i forbindelse med basisanalyser og driftsplanlægning.

2. Orientering og tilbagemelding fra Naturstyrelsen
Ministerbesøget den 13. og 14. august
Overordnet har NST Fyn høstet meget ros for arrangementet.
Diskussionen på Nordlangeland den 13. august berørte blandt andet, at urørt skov
kan medfører uønskede negative konsekvenser for naturværdierne i et givent
område og at der fremover bør tages stilling til, om urørt skov kan omfatte mindre
indgreb til gavn for særlige arter. Flere i Brugerrådet var enige i en sådan lempelig
forvaltning af begrebet urørt skov.
Elmelund Skov
NST er bagud med projektet. Pt. etableres skovveje, men processen med plantning
og såning af nye kulturer er sænket af flere årsager:
- kun 12 ha af skovrejsningsarealerne får ikke udbetalt enkeltbetaling i
2013,
- samarbejdet med Alnarp Universitet om overvågning af
biodiversitetsudviklingen i skovbryn skal afklares,
- der er problemer med at fremskaffe tilstrækkeligt frømateriale til planter,
særligt eg.
Kultiveringen af 148 ha sendes i udbud og planlægges etableret i 2014.
Brugerrådet roste NST’s arbejde med borgerinddragelse i processen forud for
Elmelund.
LIFE afslutningsseminar
Stor deltagersucces med herimod 90 deltagere, hvoraf mange var fra NST Fyn og
øvrige NST enheder.
Mere aktivitet på Sydlangeland
NST arbejder på et muligt projekt på Sydlangeland og vil informere herom senere.
Borgerinddragelse ved Ringe Skov
Fredag den 27. september starter NST Fyn borgerinddragelsesprocessen omkring
Ringe Skov, hvor der er erhvervet 45 ha landbrugsjord til formålet, og hvor der er
forhandlinger med en lodsejer om yderligere erhvervelse af ca. 30 ha. Hvis alle
erhvervelser falder på plads vil det betyde at Ringe skov vokser til ca. 110 ha.
På grund af de store arbejder med tilplantning af Elmelund i 2014 vil selve
tilplantningen af Ringe først finde sted i 2015, hvorimod etablering af skovveje og
stier forventes afsluttet i 2014.
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Naturpark Lillebælt
Ansøgning til en Naturpark Lillebælt vil ifølge EB blive indsendt til Friluftsrådet
inden længe. Naturparken er et samarbejde mellem Middelfart-, Fredericia- og
Kolding Kommune. Projektet sigter primært mod en bedre adgang til naturen, øget
rekreative muligheder og skal kunne fungere som et brand for hele området.
Projektet vil skulle resultere i en samarbejdsaftale med NST på NST’s arealer. NST
Trekantsområdet har majoriteten af arealerne indenfor Naturparken, og vil derfor
med alt sandsynlighed får en eventuel plads i et udvalg.
3. Evt.
Sortegern
CD har bemærket, at der har været en markant skovning af nål på NST’s arealer på
Nordlangeland, hvilket vil kunne medfører et reduceret føde- og levestedsgrundlag
for de udsatte sortegern. I den kommende driftsplan bør der derfor tages højde for
sortegern, ved at øge nåletræsarealet med eks. skovfyr, rødgran e.l. AP forklarede
hugsten af nål med et udbredt micans-angreb i området.
CD har observeret en nedgang i bestanden af udsatte sortegern og vil indkalde
styringsgruppen i projektet, for at undersøge muligheden for endnu en
indfangning og udsætning, denne gang med flere hunner.
Ny konsituering og E-mails
Der skal snarest indstilles medlemmer til Brugerrådes fra de organisationer, der
kan indstille. På grund af flere bestyrelses- og foreningsvalg i efteråret, kan
indstillinger til Brugerrådet afvente til efter konstituering i organisationerne ind til
april 2014. Hvis nogen får indstillet et nyt medlem til Brugerrådet inden januar,
kan I selvfølgelig tage det nye medlem med til januar-mødet.
Vi har brug for, at få en E-mailadresse fra hvert medlem, hvor NST kan henvende
sig direkte til det rette organ med anmodning om (gen- eller ny)indstilling til
Brugerrådet, så vi sparer en masse af jeres og vores tid, med at finde de rigtige
personer.
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