Plejeudvalget for Hald Sø fredningen
Referat efter møde den 12. marts 2003.
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Poul Blicher Andersen (PBA)
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Merete Nielsen (MN)
Jesper Stenild (JS)
Lene Larsen (LL)

Sted: Hald Hovedgård.
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Lodsejerrepræsentant
Viborg Kommune
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Fussingø Statsskovdistrikt
Viborg Amt
Sekretær, Viborg Amt
Skov- og
landskabsingeniørstuderende

Mødet var plejeudvalgets første møde siden det blev nedsat på et lodsejermøde
den 27. november 2002.
JS bød velkommen på vegne af Viborg Amt – herefter gik man over til dagsordenen.
1. Skal udvalget have en forretningsorden.
Det blev besluttet at udvalget indtil videre ikke ser noget behov for en forretningsorden. I diskussionen blev det fremhævet at det er vigtigt at referater udsendes kort tid efter møderne.
2. Mødeplan for 2003.
Det blev drøftet om der var behov for 2 eller 3 møder mere i 2003. I første om
gang aftaltes 2 møder, i det der altid er mulighed for at aftale ekstra møder
hvis der er behov, ligesom møder kan aflyses hvis dagsorden er for tynd.
De to møder for 2003 blev fastlagt til:
Onsdag den 28. maj kl. 18.00 – 21.00.
På dette møde vil udvalget bl.a. se de plejearbejder som er udført i vinterhalvåret 2002-2003.
Onsdag den 24. september kl. 19.00 – 21.00.
På dette møde fortæller Fussingø Distrikt og Viborg Amt om de planlagte
aktiviteter for vinterhalvåret 2003-2004.
3. Orientering fra Fussingø Distrikt og Viborg Amt om de forventede aktiviteter i området i 2003.
Merete Nielsen fortalte om de arbejder der er gennemført på østbredden af
Hald Sø gennem de sidste 10 år. Arbejdet for vinterhalvåret er ved at være
slut og det fortsætter herefter på vedligeholdelsesniveau indtil oktober. Den
mest aktuelle arbejdsopgave er markering af de nye stier der er udlagt i forbindelse med fredningen.
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Steen Bonne Rasmussen kunne oplyse at skovdistriktet netop har fået en naturforvaltningsbevilling der betyder at arbejdet med pleje af bakkerne fra Ilttanken mod nordvest ind til foden af Ravnsbjerg kan fortsættes. Desuden vil
en tiltrængt renovering af hegnet omkring Stanghede nu kunne gennemføres.
Han orienterede om at distriktet arbejder på at få udlagt særlige stier til mountainbike kørsel, formålet var at få adskilt kørslen fra andre brugere og få den
flyttet til de af distriktets arealer som ikke er så sårbare som de mest sønære
arealer.
Denne orientering rejste spørgsmålet om hvad en lodsejer gør når stier der er
udlagt i fredningen anvendes af andre typer brugere end dem der har ret til
det.
Til dette svarede Merete Nielsen, at man skal henvende sig til Viborg Amt.
Amtet vil så i samarbejde med ejeren få etableret de foranstaltninger som skal
til for at løse problemet. De konkrete foranstaltninger afhænger af problemets
størrelse men kan f.eks. alt fra forbedret skiltning, opsætning af bomme til
politianmeldelse.
Steen bonne Rasmussen fortalt om to nye foldere udgivet af distriktet : ”lystfiskeri på Hald Sø” og ”Ridning ved Hald Sø og Viborg Hedeplantage”. Det
aftaltes at et eksemplar af hver af folderne vedlægges referatet til orientering.

4. Plejeplan og handlingsplaner – orientering fra Viborg Amt og drøftelse
af udvalgets ønsker.
Fredningen pålægger myndigheder at udarbejde to planer:
Dels en langsigtet overordnet plejeplan
Dels en handlingsplan der detaljeret beskriver det kommende års arbejder, og
som indeholder en oversigt over arbejder der forventes udført de to næstfølgende år.
Plejeplanen har to formål, at være arbejdsredskab for myndighederne der skal
udføre plejen og en information til ejerne om de planer, plejemyndigheden
(Viborg Amt for de privateejede arealer) har for ejendommen.
Jesper Stenild forelagde udvalget de overvejelse Viborg Amt har haft om
hvordan planerne kan udformes.
Den overordnede plan foreslås opbygget med en generel del der beskriver
administrative forhold, naturtyperne i fredningen og principperne for hvordan
de skal plejes/beskyttes, en overordnet prioritering og kort der dækker hele
fredningen. Derudover foreslås planen opbygget med et opslag for hver ejendom, hvor der både på kort og i tekst beskrives de forventede plejeforanstaltninger på ejendommen.
Handlingsplanen foreslås også opbygget af en generel del med oversigtskort,
som angiver arbejdets art, tidsplan og prioritering. Dernæst skal der også her
være opslag for den enkelte ejendom med kort og detaljerede oplysninger om
hvad der ønskes gennemført og hvad der er aftalt.
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Udvalget drøftede oplægget og gav efter en række opklarende spørgsmål, tilslutning til at Viborg Amt arbejder videre på dette grundlag.
5. Hald Sø folderen – status.
Steen Bonne Rasmussen oplyste at folderen nu var trykt og at den ville blive
offentliggjort ved et arrangement søndag den 23. marts. Plejeudvalgets medlemmer vil få en indbydelse tilsendt en af de nærmeste dage.
I folderen er vist nogle nye og nogle allerede eksisterende stier. De markeres
med rødt pil i terrænet i løbet af næste uge. Det er tanken, at de skal forbinde
de gule vandreruter, så de røde stiforløb er ikke rundture, og kan nemmest
overskues hvis man har folderen i hånden eller er lokalkendt. Merete Nielsen
viste eksempler på skilte til stiafmærkning. Der sendes i løbet af ugen brev ud
til alle ejere og naboer, som formodes at have særlig interesse i at blive orienteret om dette.
Af forskellige årsager – bland andet økonomiske – er kortbordene blevet sat
op før folderen har kunnet sendes ud, derfor har det i en periode være sådan at
ikke alle stier som er vist på kortbordene har været markeret i marken.
Men dette vil være på plads umiddelbart før folderen offentliggøres.
6. Formidling af udvalgets aktiviteter til de øvrige lodsejere.
Efter en drøftelse enedes udvalget om at formidlingen indtil videre sker på
følgende måde:
På amtets hjemmeside hvor man skal kunne se navene og adresser på udvalget medlemmer, læse dagsordener, referater og til sin tid også plejeplan og
handlingsplan.
For at sikre sig at personer uden Internet også får adgang til informationerne,
blev det aftale at man skulle anvende de tre lokale husstandsomdelte ”borgerblade”:
Landsbyposten (for Almind Birgittelyst, Lysgaard)
Dollerup Tidende (Dollerup)
Alheden (Skelhøje)
Derudover blev det drøftet om der med mellemrum (2-3 år) skal afholdes en
informationstur for alle ejere,
7. Eventuelt.
Hanne Døssing oplyste at det var godt at have været med til dette første møde
i udvalget – men at hun fremover kun forventede at deltage, såfremt der er
punkter på dagsordenen der er principielle eller som vedrører arealer i Karup
Kommune.

