Referat fra Klosterheden Statsskovdistrikts offentlige brugerrådsmøde afholdt 6.oktober 2004 i Tangsøhallen,
Bækmarksbro.
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1.

Velkomst ved skovrider Thomas Borup Svendsen

Thomas Borup Svendsen bød velkommen til aftenen. Der havde forud for mødet været en henvendelse fra Danmarks
Jægerforbund, der ønskede en fast plads i brugerrrådet. Thomas Borup Svendsen mente at man i forvejen havde ganske
mange kontakter til jægerne i jægerforum, jagt for nyjægere, publikumsjagt og samarbejdet om kronvildtforvaltningen
(både regionale råd og lokalt samarbejde om afskydning og bestandsopgørelse). Han mente derfor ikke det var
nødvendigt med en fast repræsentation fra jægerne i brugerrådet.
Bjarne From blev udpeget som ordstyrer af mødet.
2. Orientering fra distriktet
Forstfuldmægtig Hans Hoyer og Thomas Borup Svendsen gennemgik de større projekter for det seneste år.
For de fremtidige arbejdsopgaver blev følgende fremhævet.
Naturformidlingen vil bliver intensiveret og distriktet har nu fået finansieringen til Naturbussen på plads, så vi forventer
at bussen kommer til at køre næste år.
Distriktet vil i år og næste år gøre en ekstra indsats for at føre skilteprogrammet ajour så de røde pæle kommer til at
markere sig på hele distriktet.
Ved høfde Q bliver der lavet en ny toiletbygning og der bliver bygget shelters til fornøjelse for de mange brugere af
området.
På naturplejeområdet vil distriktet gøre en ekstra indsats for at begrænse de invasive arter som Rosa rugosa, glansbladet
hæg, bjørneklo og sydeuropæisk gyvel.
Yderligere oplysninger findes på Klosterhedens hjemmeside: www.skovognatur.dk/klosterheden under ”Nyt fra
distriktet”.
Spørgsmål til præsentationen :
Mourits Troldtoft, der er nabo til distriktet spurgte til hvordan det lå med projektet Filsø ved Madum å.
Hans Hoyer svarede at det kunne forventes at distriktet ville genoptage sonderingerne i 2005.
Troldtoft spurgte om det, nu da bæveren var blevet udsat, også kunne komme på tale at udsætte urfugle.
Thomas Borup Svendsen svarede at en af de væsentlige grunde til at udsætte bæveren var, at den er en nøgleart og er en
forudsætning for skabelse af en masse gode biotoper. Urfuglen er modsat ikke en økologisk nøgleart. Desuden har vi
ikke noget klart billede af hvorfor den forsvandt. Der er derfor ikke noget godt grundlag for at udsætte arten.
Vildforvaltningsrådet har også sagt nej til udsætningen af urfugl.

3.

Ny naturnær driftsplan.

Thomas Borup Svendsen indledte med at sige at man nu var kommet fra næsten umulige forhold på heden til
plantagedriften og nu stod for at skulle konvertere plantagen til skov. Brugerrådet blev takket for en god og engageret
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indsats i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til naturnær driftsplan, hvilket bl.a. har medført at der i den nye plan
er indført ideen om at plante urørt skov, og at der blev udfærdiget en landskabsplan i planen.
Forstfuldmægtig Mads Jensen, driftplankontoret gennemgik forslaget til den naturnære driftsplan med PowerPoint
præsentation. (bilag 1)
Spørgsmål til planen.
Poul Henning Knudsen: hvorfor er det naturnære først indført nu?
Egon Nielsen: Hvordan opnås et mere positiv resultat? Hvor er stordriftfordelene?
Mads Jensen: Med de nuværende afsætningspriser er det bedre med lavere investeringer som det vil blive ved den
naturnære drift. Der er meget dårlig økonomi i den konventionelle drift så vi ønsker en driftsform hvor den økonomiske
belastning ikke er så stor.
Thomas Borup Svendsen: Det er billigere at drive skoven efter naturnære principper.
Skovfoged Niels Pedersen: Ved denne driftsform tager vi hoveddelen af hugsten i de store træer.
Poul Henning Knudsen: Der lægges vægt på hjemmehørende arter?
Nåletræspriserne er lave.
Hvorledes skal der laves selvforyngelse i løvtræ?
Skal den naturnære drift også indføres på det tidligere Ulborg statsskovdistrikt.
Mads Jensen: Vi er ikke skovejere for at drive skoven udelukkende med det formål at skabe et godt pengemæssigt
resultat, men for at give det bedste resultat ved sammenvejning af brugernes ønsker og virksomhedens drift. Det er
besluttet at den naturnære drift indføres på alle Skov- og Naturstyrelsens arealer og således naturligt også på det
tidligere Ulborg statsskovdistrikt.
Finn Bækdal:
Hvorledes forholder det sig med naturnær drift og adgangsforholdene?
Mads Jensen: Der fuld adgang for brugerne i den naturnære skov.
Leif Ahlmann Olsen: Der burde laves en film om Klosterheden og forvandlingen fra hede til plantage til skov.
Udviklingen går meget hurtigere end vi regner med og snart er der ikke nogen plantage tilbage.
Hans Hansen: Klosterheden ligger over store områder med drikkevand. Hvor stort er problemet med nedsivning af
kloroform fra nåletræerne til grundvandet.
Thomas Borup Svendsen : Vi har 2 store boringer centralt og 1 i Hornet. I Hornet er der løvskov og derfor ingen
problemer. For det centrale område der forsyner Lemvig kender vi ikke problemets omfang, men vil undersøge sagen
nærmere.
Lars fra Bye Nature:
Er økonomien for den rekreative produktion med?
Mads Jensen: Nej
Thomas Borup Svendsen: Vi skal afveje benyttelse og beskyttelse ved brugen af skoven. Er der kommercielle interesser
forbundet med brugen tager distriktet en afgift. Desuden skal der ske anmeldelser af områderne der ønskes benyttet
Mourits Troldtoft.
Det er spændende at være med til forandringen og den nye naturnære drift.
Det er en stor blanding af nåletræer og løvtræer, hvilket gør det vanskeligt at drive. Den plenterwald agtige drift er
meget vanskelig og kræver stor indsats af skovens personale. Jeg kan nyde at se ud over en renafdrift og det kommer til
at mangle i den nye driftform.
Kvaliteten af veddet vil falde. Der vil blive mange problemer med Contortafyr der selvforynger sig.
Den bedste økonomi vil være at sælge arealerne.
Thomas Borup Svendsen: Salg af skoven vil være en politisk beslutning. Økonomien i den naturnære drift er god og vi
tror at vi kan producere træ af en god kvalitet.
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Poul Skodborggård: Salg af skov er en meget dårlig ide, specielt fordi pengene vil blive flyttet til hovedstadsområdet
hvor de vil blive brugt til nye grønne områder. Resultatet bliver at københavnere får og vi mister vores skove, som kan
sælges til rige tyskere.
Allan Lunde: Hvilke levende dyr og i hvilket omfang vil der være i den fremtidige skov.
Thomas Borup Svendsen: De næste 15 år vil der blive de dyr der er, bæveren, kronvildt og råvildt. Råvildtet vil
formentlig stige i antal pga. et bedre fødegrundlag. Kronvildtet forventer vi vil ligge på ca. 350 dyr og bævere vil øges i
antal til bæreevnen nås. Herefter kan det komme på tale at indføre jagttid på bævere.
I.C.Abildtrup: Hvad er en græsningsskov?
Thomas Borup Svendsen: Det er en urskovstype. Landskabsbilledet vil være meget lig det man ser i Dyrehaven eller
Toft skov ved Lille Vildmosen.
Da der havde været en del kritiske bemærkninger til planen bad ordstyren salen om en tilkendegivelse af om man syntes
at planen var god ved håndsoprækning. Der var et stort flertal der var positive stemte for planen.

4.

Valg til distriktets brugerråd.

Thomas Borup Svendsen redegjorde for retningslinierne for etablering af brugerrådene. På Klosterheden
statsskovdistrikt har man valgt en model, hvor der dels er faste medlemmer udpeget af organisationer, der bruger
skovene og dels direkte valgte medlemmer der bliver valgt på det offentlige brugerrådsmøde. Maksimalt kan der være
14 medlemmer af brugerrådet. Brugerrådet blev foreslået sammensat efter følgende model: 1 udpeget af amtet, 3
udpeget af kommunerne, 1 udpeget af Danmarks Naturfredningsforening, 1 udpeget af Friluftsrådet, og 1 udpeget af
Danmarks Idrætsforbund. Desuden vil turistorganisationen blive anmodet om at stille 1 repræsentant.
Der skulle vælges i alt 6 medlemmer til brugerrådet og det blev foreslået at de 3 der havde flest stemmer blev valgt for
en 2 års perioden medens de 3 med næstflest stemmer blev valgt for en 1 års periode. Selv om jægerne ikke vil få faste
pladser er de velkomne som valgte medlemmer. Arbejdet i brugerrådet har været uformelt og givende.
Poul Skodborggård efterlyste bl.a. opretholdelse af 2 brugerråd og fortsættelse af de kommunalt udpegede
repræsentanters arbejde til udløbet af deres valgperiode.
Thomas Borup Svendsen svarede: Vi har kun ressourcer til at have 1 brugerråd. Hvis alle kommunale repræsentanter
skulle fortsætte i det nye brugerråd ville der være 8, hvilket ville være for mange efter distriktets opfattelse.
Kommuneforeningen vil derfor blive bedt om at udvælge nye repræsentanter til det nye brugerråd.
Ole Toft: Det ville have være bedre at de kommunale repræsentanter var valgt inden det offentlige møde.
Thomas Borup Svendsen: Ja det kan du delvis have ret i.
Hans Hansen bakkede Ole Toft op.
Der kunne afgives op til 6 stemmer på de opstillede kandidater.
De opstillede kandidater, stemmetal og valgrangfølge fremgår af nedenstående tabel.
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Navn
Finn B Hansen
Jørgen Christensen
Bent B Larsen
Bjarne From
Uffe Haubjerg
Allan Kjær Villadsen
Stig Jessen
Søren Hundal
Karen Barfod
Mouritz Troldtoft
Berit Kielerich
Vagn Baunsgård
Poul Henning Knudsen

5.

tilknyttet
By Nature
Landboforening
Jægerforbund
Thyborøn Harboøre
Hover jægerforening
Dansk ornitologisk forening
Staby jagtforening
Nabo
Aktiv bruger
Nabo Skovbrugskonsulent
Danmarks naturfredningsforen.
Bruger fra Lemvig
Danmarks islandsheste

stemmer
12
27
40
39
31
15
33
28
30
12
27
19
16

rang/valg
12
7
1 (Valgt 2år)
2 (Valgt 2år)
4 (Valgt 1år)
11
3 (Valgt 2år)
6 (Valgt 1år)
5 (Valgt 1år)
12
7
9
10

Ledige huse på distriktet

Der blev fremvist oversigt over ledige huse og deres placering. Hans Hoyer efterlyste forslag til brugen af de ledige
huse til et godt formål. Kommuner indenfor distriktets område er blevet hørt og havde takket nej. Ringkøbing amt har
meddelt interesse i Hoverdal til brug for udviklingshæmmede unge og voksne. Eventuelle forslag skulle fremsendes
inden 14 dage.

Hans Hoyer referent.
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