Plejeudvalget for Hald Sø fredningen.
Referat efter møde den 15. september 2004.

Deltagere:
Ingrid Astrup (IA),
Anders Aage Kuhr Lajer
(AAL)
Vibeke Rosendahl Olsen
(VRO)
Poul Blicher Andersen
(PBA) (fra 19.30)
Steen Bonne Rasmussen
(SBR)
Merete Nielsen (MN)
Jesper Stenild (JS)
Afbud fra:
Hanne Døssing (HD)

Lodsejerrepræsentant
Lodsejerrepræsentant
Lodsejerrepræsentant
Viborg Kommune
Fussingø Statsskovdistrikt
Viborg Amt
Sekretær, Viborg Amt (ref.)
Karup Kommune

JS bød velkommen på vegne af Viborg Amt
1.

Orientering fra Fussingø Distrikt og Viborg Amt om de forventede aktiviteter i området i løbet af vinteren 2004-2005.
Viborg Amt:
Færdiggøre rydning nord for Elleskovhus (Poul Erik Olsen og Inge
Larsen).
Tynde i træerne på en bakkeskråning ved Hindbjerghus (Preben
Vang-Nielsen og Anne Engsig) så der skabes bedre udsigt til søen.
Rydde gran i løvskov nord for Mostgård bæk, så der bliver bedre
plads til løvtræerne (familien Heiberg).
Etablere kreaturpassage over Mostgård Bæk, så det lille engareal ved
udløbet af bækken kan afgræsses.
Rydde træer og buske og etablering af græsning på private og statslige arealer omkring Dollerup Bæk.
Fussingø Distrikt:
Har etableret græsning med geder (af racen Boer) i den øvre ende af
Skeldalen ved Testrupvej.
Etablere græsning på en del af de statslige arealer ved Gjelbækken.
Rydde og etablere græsning på private og statslige arealer omkring
Dollerup Bæk

2.

Orientering om ansøgning om midler fra EU (LIFE – NATURE).
JS fortalte at EU- kommissionen har bevilget tilskud fra LIFENATURE puljen, til pleje af overdrev over hele landet.
I alt er der tale om et projekt til 27 mio. kr. – modtagere er 3 amter
og 6 skovdistrikter. Heraf også Fussingø distrikt, som i øvrigt også
har ledelsen af hele projektet. De projekter som skal udføres af Viborg Amt udgør 8,9 mio. kr. Amtet modtager altså 5,3 kr. i tilskud.
Amtets del af projektet drejer sig om overdrevs arealer omkring
Skravad Bæk og Simested å i Møldrup og Ålestrup kommune og så
en hel del af overdrevs arealerne omkring Hald Sø. Derudover har
Fussingø distrikt også modtaget tilskud til en del af Statens arealer
omkring Hald Sø.
Projektet varer 5 år og vil betyde at plejen af de arealer omkring
Hald Sø som indgår i projektet vil blive prioriteret op.

3.

Status for hjemmeside og plejeplan.
Hjemmesiden fungerer nu, og kan også anvendes af plejeudvalgets
medlemmer. JS er redaktør.
JS gjorde rede for det de krav der i fredningen til planlægning af plejen: Amtet skal lave en langsigtet overordnet plejeplan, og desuden
hvert år udarbejde en detaljeret handlingsplan for aktiviteten det følgende år, samt en oversigt over de næste 2 års aktiviteter.
For at gøre den langsigtede overordnede plan mere håndterlig, lægger Amtet op til at den deles i en generel del og detailplaner enkelte
ejendomme eller grupper af ejendomme.
JS fremlagde derpå oplæg til plejeplanens generelle del, samt eksempler på detailplaner for 3 områder.
Der var tilfredshed med materialet, og også opdelingen i en generel
del og detailplaner for mindre områder blev hilst velkommen og accepteret som den form, plejeplanen skal have.
På baggrund af at fredningens bestemmelser, LIFE projektet og et
skøn over behovet for pleje, er prioriteres detailplanlægningen efter
følgende principper:
De områder, som skal ryddes senest 2007 (Kapeldalen) planlægges
først. Dernæst tages fat på de områder som er omfattet af LIFEprojektet, og arealer med en særlig værdifuld vegetation (disse falder
dog ofte sammen).
Til sidst tages fat på øvrige lysåbne arealer.
Vi agter dog at gøre planerne for et naturområde færdigt ad gangen
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(f.eks. tager vi hele Fardalen sammen med den højt prioriterede del
af Kapeldalen.)
Udvalget fandt det vigtigt at information til lodsejerne ses som en
meget væsentlig del af planen
Der kom følgende ideer og forslag til ændringer som Amtet indarbejder i det videre forløb:
a. Det skal være tydeligere hvilke af aktiviteterne i planen som er
fastlagt i fredningskendelse, og hvilke som er gode råd fra Amtet.
b. Planerne skal offentliggøres løbende på Amtets hjemmeside, og
i den forbindelse er det vigtigt at det fremgår om den pågældende (detailplan)plan har været forelagt ejeren, eller om der kun er
tale om Amtets oplæg.
c.

4.

I det hele taget er det vigtigt at beskrive hvordan den enkelte
ejer inddrages i planlægningen.

Eventuel besigtigelse i 2004.
Det blev aftalt, at det først er aktuelt med en besigtigelse i april-maj
2005
Emnerne skal bl.a. være at se et af de områder, der er lavet detailplan
for, og se planen i forhold til virkeligheden.
Et andet emne kan være den ny Naturbeskyttelseslov.
Det blev også aftalt, at besigtigelsen skal være for alle lodsejere og
danne oplæg til, at der skal være nyvalg til Plejeudvalget.

5.

Gensidig orientering og eventuelt.
AAL orienterede om problemer med krybskytter.

6.

Næste møde.
Bliver:
Onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 på Amtsgården.
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