Referat af brugerrådsmøde 26/6 2007, Klosterheden Stastsskovdistrikt
Brugerrådets sammensætning 2007.
Navn
By
Johnny Rasmussen
Bjarne From
Uffe Haubjerg
Karen Barfod
Berit Kiilerich
Conni Fuglsbjerg
Finn Bækdal
Allan Kjær Villesen
John Clausen
Arne Thomsen

Lemvig
Harboøre
Spjald
Lemvig
Ulfborg
Vildbjerg
Ringkøbing
Lemvig
Lemvig
Kibæk

Bertel Jensen

Videbæk

Bodil Pedersen

Holstebro

Johannes E. Mortensen

Struer

Jørgen Nørby

Lemvig

Thomas Borup
Svendsen

Lemvig

Udpeget af
Valgt på off. brugerrådsmøde 2006+2007 (2 år)
Valgt på off. brugerrådsmøde 2007+2008 (2 år)
Valgt på off. brugerrådsmøde 2006+2007 (2 år)
Valgt på off. brugerrådsmøde 2006+2007 (2 år)
Valgt på off. Brugerrådsmøde 2007+2008 (2 år)
Valgt på off. Brugerrådsmøde 2007+2008 (2 år)
Danmarks Idrætsforbund
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Herning kommune
indtil 31.12.09
Ringkøbing-Skjern byråd
1.1.07-31.12.09
Holstebro Kommune – Natur og Miljø –valg
jan.2007
Struer Kommune – Byrådet
Valgt 1.1.07-31.12.09
Valgt af kommunalbestyrelsen
1.1.07-31.12.09
Klosterheden Statsskovdistrikt

Initial og
fremmøde
JR
BF
UH
KB
BK
CF
FB - afbud
AKV
JC
AT
BJ
BP - afbud
JEM afbud
JN
TBS

Vildtkonsulent Jens Henrik Jacobsen og skovfoged Chr. Hollesen deltog i mødet.
Referat:
• Kort præsentation af det nye brugerråds medlemmer
På grund af de mange nye medlemmer i brugerrådet præsenterede hver enkelt sig.
• Nyt fra distriktet
(TBS). Der er på skovdistriktet sket en del personaleændringer på det sidste.
Skovfoged Jesper Blom Hansen flytter pr 1. juli til Nordjyllands Statsskovdistrikt som skovrider.
Forstfuldmægtig Hans Hoyer er flyttet til Fussingø statsskovdistrikt og i stedet er ansat
forstfuldmægtig Christian Flaskager Pedersen.
Biolog Henning Aaser er i foråret nyansat på distriktet.

• Hovedindhold af skovdistriktets arbejdsprogram for 2007
(TBS): Distriktet er sammen med hele SNS blevet certificeret for skovdriften efter de to mest
udbredte ordninger, FSC og PEFC.
Indenfor publikumsområdet er en ny lejrplads ved Røjklit havn med shelters camoufleret som
rusepæle netop indviet. Der er ved at blive opstillet 2 nye shelters i Hornet (v. Struer).
Informationsmaterialet til Info- og toilet huset ved Møllsøen er næsten færdigt. Hundeskoven ved
Ølgryde Plantage udskydes til 2008.
Strandengspleje og udgravning af ”bekkasinskrab” ved Vest Stadil fjord og ved Nissum fjord er
udført. Der arbejdes kontinuerligt med græsningspleje af disse naturarealer. Ny sluse er isat ved
Harboøre tange. Distriktet lægger slusepraksis på hjemmesiden.
Naturformidling gennem kørsel med naturbussen er meget efterspurgt. Bl.a. Folketingets
fødevareudvalg har været med på tur. Der er gennemført en evaluering af Naturskolen.
(CSH): Skovdriften er stadigvæk påvirket af det store stormfald for 2 år siden. Det sidste
stormfaldstræ er oparbejdet, men der kæmpes med følgevirkningerne i form af svækkede
skovrande og angreb af barkbillen typograf. (Der blev fremvist bark med de karakteristiske spor
efter typografbillen, og der var ligeledes levende biller og larver i barken). De kommende måneder
vil vise, hvor alvorlig situationen med typografbiller vil udvikle sig på trods af det forebyggende
arbejde, som er udført. En modig person i brugerrådet ønskede, af hensyn til barkbillernes
bekæmpelse, en regnfuld, kold og blæsende sommer !!!
Tilplantning af de sidste stormfaldarealer vil blive udført i år, med i alt ca. 110 ha. De fleste arealer
tilplantes med forskellige træarter i blanding ud fra principperne om kommende
skovudviklingstyper.
Hedepleje. Vejret var sidst i marts måned ideelt til hedeafbrænding, så der blev udført store
vellykkede afbrændinger på henholdsvis Tihøje hede og Øster Lem hede ved Ringkøbing.
Pyntegrønt og juletræer. Arealer med Nordmannsgran juletræer er svindende på distriktet, og der
plantes ikke nye. Derfor vil sæson 2007 blive den sidste, hvor der kan høstes juletræer i væsentligt
omfang.
Træarterne omorika og bjergfyr, som traditionelt kan bruges til klip af pyntegrønt, plantes ligeledes
ikke mere, og produktionen pyntegrønt fra disse træarter vil således ebbe ud. Pyntegrøntklip af
nobilis vil til gengæld være aktuelt i mange år endnu, da der er plantet store arealer med nobilis,
som netop nu er på vej ind i produktionsalderen.
(JHJ): Jagt og vildtforvaltning. Distriktets salg af kronvildtdagjagter er netop gennemført med stor
efterspørgsel. Der er i år anvendt ny model i form af tilmelding pr e-mail med efterfølgende
lodtrækning om pladserne mellem de tilmeldte. Der er afholdt ca. 150 jagtprøver i foråret, hvilket er
lidt mindre end sidste år.
(JHJ) Klitdæmpning. Der har været usædvanligt stærk sandflugt i foråret. Store problemer med sand
på specielt vejen til og fra Thorsminde. Jørgen Nørby foreslog en ordning, hvor ”problemsandet”
evt. kunne afhentes af private til bolig- og haveformål.

• Mink bekæmpelse.
(JHJ) fortalte om projektet med bekæmpelse af vildtlevende mink. Herunder forsøg med SMS
besked via mobiltelefon, når en opsat minkfælde blev udløst. De forskellige foldere fra SNS om
bekæmpelse af mink blev fremvist.
•

Særlig vand- og naturindsats. Aktuelt projekt ved Skærum Mølle, Lilleåen

Som opstart på brugerrådsmødet vandrede brugerrådet til Lilleåen, hvor det aktuelle projekt blev
fremvist og skitseret i marken.
(TBS) redegjorde for projektet Skærum Mølle/Lilleåen. I korthed drejer det sig om genslyngning
af Lilleåen på et areal, som i dag bliver afvandet gennem drænsystemer med gravede kanaler og
pumpestation, som kunstigt sænker vandstanden. Der ønskes etablering af våde græsningsenge. Der
foretages skovrejsning på et mindre areal på højtliggende bund. Den kommende skov skal være til
glæde for besøgende på folkeuniversitetet samt for borgerne i Vemb by og selvfølgelig for alle
andre, som måtte færdes i det kønne landskab. Øvrige gevinster ved projektet er fjernelse af
næringsstoffer fra vandløbet og dermed fra Nissum fjord.
Næste skridt er en forundersøgelse, som bliver udfærdiget af et rådgivende firma med speciale i
natur- og miljøforhold. Dernæst skal der foretages mange forhandlinger med lodsejere m.fl.
Indtil nu har lodsejere, interesseorganisationer og kommuner været absolut positive overfor
projektforslaget.
Brugerrådet udtrykte støtte til projektet.
• Hvor skal der være fri teltning på skovdistriktet ?
(TBS) For et par år siden indførtes forsøg med fri teltning i nogle få udvalgte skove. (Ølgryde
plantage). Denne ordning gøres permanent og ønskes nu udvidet til også at gælde for flere og større
arealer, og distriktet ønsker at høre brugerrådets indstilling og bemærkninger til dette.
Som udgangspunkt har distriktet forestillet sig at skovrejsningsområderne og de mindre plantager
udpeges til fri teltning. De to meget store skovkomplekser (Klosterheden og Stråsø) friholdes af
hensyn til kronvildt og af hensyn til brandfaren. I disse to områder oprettes et antal nye primitive
overnatningspladser jævnt fordelt, således at man kan gå mellem dem og således at de enkelte
pladser dog stadig kan nås med bil. (TBS) fremlagde forslag til konkret placering af disse primitive
overnatningspladser. Brugerrådet tilkendegav, at man foretrak at drøfte principper og kriterier frem
for konkrete placeringer. Der var opbakning til de fremlagte kriterier (udpegning af de mindre
skove til fri teltning, friholdelse af Klosterheden og Stråsø/Fejsø/Hoverdal for fri teltning, men med
oprettelse af primitive overnatningspladser). Dog med tilføjelse af ønske om en ”ensomt”
beliggende overnatningsplads. Der udspandt sig en diskussion om behov. Specielt er det vigtigt, at
informationen om disse pladsers beliggenhed bliver tydeliggjort på relevante steder.
•

Nye fredninger ? Har vi potentielle nationale emner til nye fredninger ? (se evt.
baggrundsmateriale på : www.skovognatur.dk/Udgivelser/2005/fredning.htm
(CSH) En kort gennemgang af ”Handlingsplan for fredning 2005”. Særligt prioriteret er nu
landskabsfredninger, sammenhængende naturarealer og biodiversitet. Anden lovgivning som f.eks
EU´s landbrugsstøtteordninger, skovloven, naturbekyttelsesloven, miljømålsloven, planloven,
råstofloven vil i de fleste tilfælde kunne beskytte de fleste naturområder mod ”overgreb”.
Brugerrådet havde ingen forslag til områder, hvor det kunne være ønskeligt at rejse en fredningssag.
• Afgræsning på Harboøre tange (John Clausen)
(JC) Afgræsningen har indtil nu været mangelfuld på kystdirektoratets arealer på Harboøre Tange.
Dog er der nu de seneste dage indsat dyr på græsningsområderne. Hvordan skal disse fugleområder
plejes fremover ?
(TBS) Det er kystdirektoratet, der har ansvar for arealernes drift. Afgræsning i fornødent omfang
skulle gerne resultere i bedre yngleforhold for de mange vadefugle, der lever i området.

(JC) Danmarks Naturfredningsforening har som målsætning at starte mindst 2 kogræsserlaug om
året. Distriktet har tidligere tilkendegivet en positiv indstilling til sådanne græsningslaug.
(TBS+CSH) Det er distriktets holdning som forsøgsordning at stille egnede naturarealer til
rådighed, hvis der er tilslutning og opbakning til stiftelse af sådanne græsningslaug. Distriktet
administrerer meget forskelligtartede naturtyper, som kunne være aktuelle. De største og frodigste
engarealer kan lejes ud med økonomisk udbytte til private landmænd, hvorimod visse af de øvrige
naturarealer som ønskes afgræsset (ferske enge/moser/overdrev/heder), vanskeligt kan give et
positivt resultat for kvægholderen.
Der vedhæftes link til DN´s internetside ”Koguide” http://www.dn.dk/sw3373.asp
(BJ) Jeg har arbejdet med naturpleje gennem afgræsning med kvæg i flere år. Vær meget
opmærksom på de forskellige støtteordninger, hvor man meget let kan komme til at overtræde de
udstukne regler. Her tænkes f.eks på andel af lysesiv i en eng eller andelen af lyngplanter på et
overdrev. Hvis vegetationen på et mindre areal ikke lever op til kravene for støtteberettigelse, kan
det få økonomiske konsekvenser for hele ejendommens støtteregnskab. Det er ikke en let sag at
kombinere dyrehold med effektiv naturpleje !

• Udeskoler i Lemvig kommune (Karen Barfod)
(KB) Det er særdeles vigtigt, at skolebørn bliver fortrolige med skoven og øvrige naturarealer.
Begreber som biodiversitet og naturpleje skal ind under huden. En masse undervisning kan med
fordel udøves ude i naturen. Dette behøver ikke nødvendigvis at være naturfagene. Som sidegevinst
opnår eleverne også at få motion og en fællesoplevelse i naturen. Der er et stigende behov for
naturskoler, naturbaser, naturvejledning.
(JC) Man bør være opmærksom på at løse de transportmæssige problemer, som ofte er en af de
største hindringer for, at skolebørn kan komme i skoven.
(CF) Faste poster i et mindre o-løb kan fint indgå i tankerne om udeskole-undervisning.
(TBS) Distriktet er særdeles positivt indstillet til at medvirke ved en tilrettelægning og udbygning af
begrebet udeskole – både hvad angår at stille arealer og mandskab til rådighed.
• Evt.
(TBS) Turistorganisationerne i Vestjylland har tidligere haft en repræsentant i skovdistriktets
brugerråd. Der er nu fremsat ønske om igen at blive præsenteret, hvilket skovdistriktet vil anbefale,
da der netop er en ledig plads op til maksimumantallet 14. Mange af skovdistriktets aktiviteter
foregår netop på områder som kan have stor betydning for turisternes oplevelser i området.
Brugerrådet syntes det var en god ide at lade en repræsentant fra turistforeningerne deltage.
Mødet afsluttet kl. ca. 18.

