Plejeudvalget for Hald Sø fredningen.
Referat efter møde den 16. marts.

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

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

JS bød velkommen på vegne af Viborg Amt

1.

Orientering fra Fussingø Distrikt og Viborg Amt om de
for-ventede aktiviteter i løbet af 2005.
Viborg Amt:
Amtet har via annoncer tilbudt at rydde op efter stormfald,
hvis der skal være overdrev bagefter. Vi har haft et par
forespørgsler til tilbuddet, men de er ikke mundet ud i
nogen aftaler.
Der er sendt plejeplaner ud til høring hos ejerne i området
ved Dollerup Kirke, hvor de botanisk vigtigste overdrev er
beliggende. Vi foreslår, at vi kommer igang med at pleje
overdrevene, fordi vi har fået støtte til det fra EU over de
næste 4 år. (LIFE-midler).
Planerne har fået blandede modtagelser, som vi også havde
forventet.
I løbet af forsommeren vil Inger Astrup rette disse
plejeplaner til efter at have talt med ejerne, og hun vil også
gøre de resterende planer klar til høring hos ejerne.
Oprydning efter stormfald ved Mostmøllebæk i forbindelse
med fjernelse af graner i fredet løvskov.
Amtet lægger en bro over Mostgård Bæk i forbindelse med
naturpleje af en eng ved Mostmøllebæk.

Fussingø Distrikt:
Græsning ved Bisballe og Møllebakken er iværksat.
Planlægge rydning fra Møllebakken og op mod Dollerup,
samt rydning i Dollerup bakker.
Oprydning efter stormfald og etablering af hegn på
Pedersdals arealer nord for Mostgård bæk.
Ikke planlagt men ønskes hvis der bevilges penge til det:
Der er håb om endelig at få etableret græsning på egne
lodder i Gjelbækengen.
Genopretning af Gjelbækken.

2.

Status for plejeplan og hjemmeside.
De 70 detailplaner der var blevet sendt ud blev diskuteret.
Ikke i detaljer, men på et overordnet principielt niveau.
Følgende blev aftalt:
Det skal fremgå af planen, hvilke opgaver ejerne skal tage
sig af, og hvilke det er muligt at få hjælp til fra Amtet.
De offentlige stiforløb, som er fastlagt i fredningen, skal
fremgå af detailplanerne. Det kan ske enten i den enkelte
detailplan eller planens generelle del.
PBA efterlyste desuden en henvisning til de arter der er
grundlag for områdets udpegning til NATURA 2000
område.
JS svarede at det enten vil blive indarbejdet i pleje planen,
eller vil fremgå som en del af den mere overordnede plan,
som skal udarbejdes i forbindelse med LIFE projektet.
Der blev også spurgt til om det var i orden at lægge
detailplanerne på nettet, når ejernes navne fremgår af
planerne.
JS mente det var i orden, men undersøger for en sikkerheds
skyld det hos Datatilsynet. (Dette er sket den 21. marts –
den 30. marts har tilsynet meldt tilbage, at der er en
forventet sagsbehandlingstid på 3 måneder. Ref. bem.)
Under alle omstændigheder var der enighed om at der er
vigtigt at der er et forklarende følgebrev, med planerne, som
blandt andet skal oplyse om at planerne bliver lagt på
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Internettet)

3.

Planlægning af besigtigelse og møde for alle ejere i 2005.
Der var enighed om at næste møde ikke skal holdes før alle
detailplaner er udarbejdet
Det blev aftalt at næste møde holdes Torsdag den 25. august
2005.
Der startes med en besigtigelse kl. 18.30, hvor man
gennemgår en af detailplanerne og ser planen i forhold til
virkeligheden.
Er der tid til det kan et andet emne være den ny
Naturbeskyttelseslov eller loven om drift af
landbrugsjorder.
Klokken 20.30 holdes der er møde på (helst på Hald
Hovedgård), dels med opsamling fra besigtigelsen, dels med
valg af nye medlemmer til plejeudvalget.

4.

Gensidig orientering og eventuelt.
JS viste kopier af fotos fra Hald Sø området fra 1869. Det
blev aftalt at der sendes kopier af disse fotos ud med
referatet.
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