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på dagsordenen:

•

Dåvildt.

Jens Henrik Jakobsen, vildtkonsulent Klosterheden statsskovdistrikt, spillede interview med vildtkonsulen Svend
Norup, Jægersborg der havde været bragt i P1 den 10.oktober.
JHJ gennemgik de fordele og ulemper der kunne være ved at have dåvildt på arealet.

TBS.
Baggrunden er udslip ved en nabo til Klosterheden statsskovdistrikt. Nordvestjysk hjortelaug har meddelt at man gerne
ville frede de undslupne dyr for at forsøge at få etableret en bestand i området.
Umiddelbart var vi skeptiske, hvorfor distriktet meldte ud at vi ikke ville frede dåvildtet.
Fra Danmarks naturfredningsforening er der udtrykt at man gerne ville have dåvildt, hvor der ikke er kronvildt.
JC.
Hvad er Skov- og Naturstyrelsens holdning?
TBS.
Skov- og Naturstyrelsen har ikke en færdig politik. På Silkeborg statsskovdistrikt er det på grund af et højt
publikumspres svært at få kronvildtet til at etablere sig, hvorfor man gerne ser at dåvildtet breder sig på arealerne.
På Oxbøl statsskovdistrikt har man meget kronvildt og ønsker derfor ikke at dåvildtet bliver udsat på distriktet.

Skov- og Naturstyrelsen har bedt Vildtforvaltningsrådet om at se på hvordan man skal håndtere dåvildtet, herunder
hvorledes man skal håndtere undsluppet farmvildt. Skal de betragtes og behandles som udsat?
SJ.
Der er mange erfaringer fra England.
Jeg har svært ved at se nogen begrundelse for at vi skal have dåvildtet.
JHJ.
Vi mangler megen viden om dåvildtet og dets påvirkninger af miljøet, herunder samlivet med kronvildtet. Erfaringer fra
tidligere udslip ved Ulfborg er at dyrene forsvinder som sukker i Kaffe. Der er således ikke nogen bestand opstået efter
tidligere udslip. Hvorvidt det er dårlig overlevelsesevne i området eller jagt er uvist.
JC.
Danmarks naturfredningsforenings repræsentant i vildtforvaltningsrådet repræsenterer ikke alle i DN eller
Vildtforvaltningsrådet.
FB.
Jeg synes vi skal have dådyr som naturplejere.
SJ
Den naturpleje dådyrene kan lave svarer til det der laves af får. Jeg mener dåvildtet skal håndteres som alt andet vildt og
uden specielle hensyn.
HØ.
Vi vil gerne bevare den danske natur. Der er mange danske dyr der passer fint ind i vores landskaber, så jeg synes ikke
vi skal introducere dåvildtet.
BF.
Jeg mener ikke at man kan sige at der er tale om et fremmed dyr, når det har været her i landet i 1000 år. Der er krig
sydpå mellem Danmarks jægerforbund og distriktet.
Vi mangler Skov- og Naturstyrelsens holdning.
TBS.
Dåvildtet er ikke hjemmehørende.
Det er normal kutyme for ministeren at høre Vildtforvaltningsrådet i spørgsmål om forvaltning af vildt.
Jeg er ked af det, hvis der er en trussel fra jægerne om at nedlægge samarbejdet med distriktet på grund af
dådyrspørgsmålet. Vi har et godt samarbejde med Danmarks Jægerforbund og vil gerne fortsætte dette.
CF.
Lemvig kommune har stor tillid til at Klosterheden statsskovdistrikt finder den rigtig løsning. Jeg synes ikke dåvildtet
hører hjemme i området omkring Klosterheden.
TBS.
Jeg mener ikke at en evt. forekomst i en mellemistid gør dåvildtet hjemmehørende.
NKJ
Vi kan jo også prøve at indføre dinosaurer.
Fortrænger dåvildtet kronvildtet synes jeg ikke vi skal have den. Ellers synes jeg det er ok at forsøge at indføre
dåvildtet.
JR.
Det er svært for menigmand at se forskellen mellem introduktion af bæver og dåvildt.
TBS.
Der er en række synspunkter, der viser at introduktionen af dåvildt er problematisk. Omvendt er der også mulighed for
at lade dyrene gå indtil der kommer en afklaring og der kommer en fælles politik.
KB.
Jeg er uenig i opsamlingen. Jeg mener man skal følge jagtloven og ikke behandle de undslupne dyr specielt.

Dåvildtet er ikke som bæveren, der er en økologisk nøgleart. Vi har i forvejen dyr der kan udfylde dåvildtet plads i
naturen.
JC.
Vildtforvaltningsrådet skal presses for hurtigt at tage stilling til spørgsmålet.
CF.
Slagsmålet slutter først når der er en afklaring.
BF.
Jeg håber ikke at I tror at folk vil klippe hul i hegnet for at frede dyrene bagefter. Jeg tror det bliver gjort af folk, der vil
skyde dyrene når de slipper ud.
TBS.
Jeg mener stadig vi skal være henholdende indtil der kommer en afklaring, idet det er nemmere skyde dyrene væk
bagefter end det er at genoplive dyrene. Distriktet vil på baggrund af drøftelserne i brugerrådet ændre sin parole, således
at det henstilles at der ikke skydes dåvildt på distriktets jagter.

•

Status på salget af dyrekød. (JC)

TBS.
Der er indgået en aftale med en lokal aftager for ca. halvdelen af det vildt, der bliver nedlagt på distriktet. Kødet skal
markedsføres som en speciel smagsoplevelse fra Vestjylland.
JC.
Der er gode erfaringer fra Haderslev med salg af vildtkød, også i mindre portioner
TBS.
Forskellen er at de driver detailhandel. Det kan vi ikke overkomme, med de ressourcer vi har. Så derfor er det fint med
et samarbejde med en privat aftager.

•

Andre emner vedr. Vildtkonsulenten.

JHJ
Der er indvielse af et nyt toilet ved Houvig på fredag. Medlemmer af brugerrådet er meget velkomne til at deltage.
Pressemeddelelse sendes via mail snarest.
JC. Hvad er det seneste nye vedrørende mink?
JHJ
Der er et nyt projekt om forvaltning af mink. Der er her specielt sat fokus på bekæmpelse af mink i områderne:
Bornholm, Vejlerne, Tipperne og Nordsjælland.
Smækfælderne er ikke godtaget idet problemerne med bifangst er for store.
Der udviklet nogle nye kassefælder med sender, der kan kalde op til 4 forskellige når fælden er smækket.
JR.
Jagtforeningens fælder bliver ikke lånt ud, fordi der ikke er efterspørgsel på dem.
TBS.
Vores fælder er heller ikke lånt ud, selv om der har været et åbent tilbud i flere år.

•

Placering af vindmøller på statens arealer. (HØ)

Baggrunden for at tage spørgsmålet op er at der er stadig større modstand mod opsætning af nye møller. Der er mindst
modstand i de områder, hvor man allerede har møller, idet man her kender de ulemper, der kan være. I regionplanen er
der ikke inddraget statsarealer.
Der er taget stort hensyn til dyreliv og natur.

HAH.
Redegjorde for Ringkøbing amts henvendelse til ministeren. Amtets teknik og miljø har fundet 6 områder, med
statsejede arealer, der er anvendelige til opstilling af vindmøller. Amtsrådet har peget på 3 af disse områder, Fjordgrund
ved Rønland, Kronhede plantage og Borris Sønderland, som de mest oplagte.
Fra Skov- og Naturstyrelsen er meldingen klar at man ikke ønsker vindmøller placeret i fredskov, idet det vil være
muligt at finde placeringer udenfor.
FB.
Det er ok for mig at placere møller i fredskov.
JC.
Der er problemer med lavfrekvente lydes (5-20 Hz) påvirkning af dyr. Det kunne være usmart f.eks. at placere møller i
nærheden af krondyrenes opholdsområder.
Der således stor usikkerhed om de nye møllers påvirkning af miljøet.
KB
Skal vi diskutere det principielle omkring placeringen af møllerne eller skal vi diskutere det konkrete forslag fra Amtet?
HØ
Jeg vil gerne have en principiel diskussion, og det er jo heller ikke sikkert vi kan nå en fælles konklusion. Men så kan
argumenterne lejre sig og så kan vi tage spørgsmålet op igen senere.
AKV.
Der er to væsentlige hensyn at tage ved placering af møllerne:
1. De skal ikke stå i byer tæt ved mange mennesker.
2. Det er svært at finde naturområder så de skal heller ikke stå her.
Udviklingen af kæmpemøller gør det svært at få dem placeret på land, hvorfor det rigtige vil være at flytte dem ud på
havet.
CF.
Det er en klar tendens at modstanden mod møllerne er voksende.
Skal de stå på land, skal der ses både på private og statslige arealer.
NKJ.
Der skal placeres møller både på statslige og private arealer. Der er nu tale om at få placeret nogle ekstra møller.
SJ.
Møllerne skal ud på havet, hvor vindenergien er størst, og hvor de generer mindst muligt. Hvis staten vil have dem, skal
de også lægge jord til.
FB.
Det er ikke altid den bedste løsning at sætte møllerne ud på havet.
TBS.
Der er tre ting der skal være i orden inden møllerne kan komme op og stå:

1.
2.
3.

Lovgivningen (Plangrundlaget skal være i orden. Der må ikke være konflikter i forhold til øvrig lovgivning).
Finansieringen
Placeringen (Ejeren skal være interesseret)

Sondringen mellem stat og privat er meningsløs. Møllerne skal sættes op hvor det er mest hensigtsmæssigt – uanset
ejerforhold.
Vi må også spørge os selv: Hvad skal vi leve af i fremtiden. Vi har mange smukke naturområder som dels er
bevaringsværdige i sig selv og dels vil blive brugt til rekreation i fremtiden. Naturområderne er en vigtig ressource både
for bosætning og for turisme.. Jeg tror det vil være en dum beslutning at placere møllerne i naturområderne.
HØ.

Diskussionen vil køre mange år frem. Det er vigtigt for vore mølleproducenter at de har et udstillingsvindue.
CF.
Enig med HØ. Der er ikke nok steder, hvor producenterne kan vise deres møller frem.
JC.
Fjordgrunden ved Rønland kan tage luften ud af diskussionen.
TBS.
Et område med mange holdninger. Et gennemgående tema er ønsket om opstilling på havet.

•

Større Naturgenopretningsprojekter i Nissum Fjord/Storå, Lilleå.

TBS.
Storeå/Lilleå/Nissum fjord er med i oversigten over indsatsområder. Bevillingen til projekterne er ukendt. Men hele
paletten af handlingsmuligheder er med, dvs. opkøb, grønne partnerskaber, etc.. Der ønskes møder med kommunerne i
området. Amtet kører en række projekter efter planen i VMPII.
AKV.
Hvor konkrete projekter er der?
TBS.
Det kører både overordnet og nogle steder mere konkret. Men vi ønsker ikke at gå ud med konkrete projekter før
lodsejerne er inddraget.
NKJ.
Er I involveret i området ved Hestehave.
TBS.
Jeg kender projektet, men vi er ikke involverede i projektet.

•

Natkørsel i Klosterheden statsskovdistrikt (KB) (Skrivelse vedlagt.)

KB.
Jeg vil gerne undersøge om der kan gives tilladelse til kørsel på de lukkede veje 1 nat i forbindelse med en af de dage,
hvor der i forvejen er åbent for bilkørsel på distriktet. Det vil være en stor hjælp for de svagere brugere af skoven, som
af forskellige årsager har svært ved at bevæge sig ud i skoven. Kørsel giver mulighed for at også gangbesværede kan
opleve skoven om natten. Bliver man inviteret ud i skoven af distriktet er der en bedre respons.
JC.
Jeg er ked af at få bilerne ud at køre i skoven.
FB.+ HØ+ SJ.
Støtter KB i ønsket om at åbne 1 gang årligt.
TBS.
Vi ønsker ikke at åbne for natkørsel om efteråret, hvor vi er i kronvildtets brunstperiode. Det passer derfor bedst at åbne
i foråret.
Vi noterer os et udbredt ønske om åbning for natbilkørsel i forbindelse med forårets åben skov.

•

Strategi for bekæmpelse af invasive plantetyper. Erfaringer indtil nu i skovdistriktet. (JC)

HAH.
Distriktet har arbejdet med Rynket rose og Glansbladet hæg i de sidste sæsoner.
Strategien er at holde de invasive arter væk fra de lysåbne arealer og forhindre dem i at komme til at sætte frø.
Det er meget vanskeligt helt at udrydde arterne fra vores arealer uden brug af herbicider.
Glansbladet hæg: Der er nedskåret planterækker i alle vores løvtræhegn i den vestlige del af Klosterheden. Herefter er
materialet knust og der er igen i år sket en knusning af genvæksten.
Hvor det er muligt er der græsset på genvæksten af glansbladet hæg som spises af kreaturer. Kreaturerne bryder sig ikke
om rynket rose.
Distriktet deltager i en arbejdsgruppe om bekæmpelse af invasive arter og har deltaget i en workshop for
videnskabsmænd og praktikere 13.-14. sept. Der er dannet et netværk til udveksling af erfaringer i bekæmpelsen.
En af erfaringerne er at rynket rose kan bekæmpes mekanisk, manuelt ved knusning og efterfølgende fjernelse af
genskud 6 til 10 gange årligt. Der bruges ca. 45 min/10m2.
Vi overvejer at registrere krat med rynket rose via GPS så vi får status på problemets omfang.
Problemet er ved at blive erkendt i vore sommerhusområder. I Odsherred er der udlovet dusør til de der kunne udpege
en samlet kyststrækning på over 100 m i distriktets område. Der er p.t. kun udloddet 2 præmier.
Styrelsen deltager i fælles forhandlinger med andre offentlige myndigheder om bekæmpelsen set i forhold til
pesticidaftalen. Foreløbig er det dog kun Bjørneklo, der kan bekæmpes med glyphosat.
JC.
Erfaringerne fra Gjellerodde er at fårene godt kan bekæmpe rynket rose, når den først har været skåret ned. Men de
udrydder den ikke.
TBS.
Hvad er der gjort i Danmarks Naturfredningsforening?
JC.
Forretningsudvalget siger nej til at forsøge med glyphosat.
HØ.
Hvad med engangsplast.
HAH.
Erfaringerne fra Hedeselskabets læplantning er at plastafdækning er effektiv, men ingen ønsker risikoen for at have
plastik flyvende omkring i det åbne landskab.

•

Bedre skiltning ved indkørsler til parkeringspladser, shelterpladser m.m. (JC)

Vejdirektoratet efterlyser nye skilte der kan vise ind til nationale og internationale seværdigheder.
Brune skilte bruges til internationale seværdigheder og blå skilte anvendes til nationale seværdigheder.
Der skal vælges 50-70 naturområder på landsplan.
Distriktet fremsender forslag til distriktets indstilling. Brugerrådets medlemmer kan supplere listen og prioritere.

•

SNS´s rolle i den nye naturforvaltningsplan. (JC)

JC.
Efter møde i samrådet er det noget usikkert hvad Skov- og Naturstyrelsens rolle bliver i naturforvaltningen efter
kommunalreformen.
TBS.
Det er et internt problem for staten, hvordan den vil lave rollefordelingen. Der bliver kun tale om mindre omfordelinger
i administrationen.

•

Offentligt brugerrådsmøde. Punkter, placering.

Det blev vedtaget at placere mødet i Staby Sognegård i januar måned 2007.
Emner for mødet:
Naturgenopretningsprojekter
Status for bæveren
Hvem skal forvalte naturen.
KB.
Bred overskrift og ledsaget af cases.
HØ.
Hvorledes skal kommunerne repræsenteres efter reformen?
Distriktet kontakter de 5 kommuner og beder dem vælge 3 repræsentanter til Klosterheden statsskovdistrikts brugerråd.

•

Eventuelt.

HØ.
Stor ros til Bøf, Brøl og Bordeaux.
TBS.
Distriktet har fået mulighed for at opslå en stilling for en biolog eller lignende.
Vi har fået tilbudt at få en brintbil udstationeret til brug for handicappede, så de kan køre en tur i skoven.

