Plejeudvalget for Hald Sø fredningen
Referat efter møde den 24. September 2003.
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Viborg Kommune
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Viborg Amt
Sekretær, Viborg Amt
Skov- og
landskabsingeniørstuderende
Karup Kommune

Sted: Amtsgården Viborg.
JS bød velkommen på vegne af Viborg Amt – herefter gik man over til dagsordenen.
1. Opfølgning på de to besigtigelser.
Der var enighed om at besigtigelserne havde været gavnlige, og at det skal
være en tilbagevendende del af udvalgets arbejde.
2. Orientering fra Fussingø Distrikt og Viborg Amt om de forventede
aktiviteter i området i vinteren 2003-2004.
Fussingø Distrikt:
- Rydning af bakker ved Bisballe færdiggøres.
- Om muligt sættes hegn samme sted med henblik på afgræsning fra 2004.
Foreløbige planer 2004, under forudsætning af at distriktet får projektmidler:
- Påbegyndelse af rydning af Dollerup Bakker
- Rydning af fyrre- og løvtræopvækst Ravnsbjerg (vest for Dollerupvej)
Viborg Amt:
Arbejdet på østsiden af søen fortsætter med:
- Rydning af tilgroning på overdrev og udtynding i egekrat.
- Hegnet ved Gelbæk renoveres og der prøves hestegræsning i stedet for kreaturer
- I Skeldalen har en gruppe borgere ønsket at lave et nyt stiforløb. Amtet har
sagt ned til at ville vedligeholde en ny sti, da der ikke er penge til dette. I stedet vil den lokale gruppe formentligt lave et ”spor i landskabet” i samarbejde
med Amtets naturvejleder. Se evt. www.spor.dk om konceptet.
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3. Plejeplan – der foreligger endnu ikke noget oplæg – men der foreslås
drøftet en procedure for høring af udvalget, hvor der kan afholdes et
ekstraordinært møde efter behov.
Det blev aftalt at når den generelle del af planen er udarbejdet, sendes den i
høring til udvalgets medlemmer, og hvis det ønskes indkaldes der så evt. til et
møde.
4. Orientering om ansøgning om midler fra EU (LIFE – nature).
JS orienterede om at der sammen med en række statsskovdistrikter og andre
amter arbejdes på at få medfinansiering af plejen af overdrev i blandt andet
Hald Sø området.
Baggrunden er at Hald Sø er et såkaldt Habitatområde og overdrev er en naturtype som er en dal af grundlaget for udpegning til habitatområde. Derfor
kan der ansøges om op til 60% medfinansiering fra EU til pleje- og genoprening af overdrev. Såfremt ansøgningen går i gennem, vil det betyde en ændret
prioritering i planlægningen og en rækkefølge rydninger vil søges gennemført, i det tilskudsperioden normalt kun er 4 årig.
JS understregede dog at dette på ingen måde ændrer ejernes rettigheder i relation til fredningskendelsen, så hvis Viborg Amt ønsker rydninger gennemført
tidligere end beskrevet i fredningskendelsen, forudsætter det en aftale med
ejeren.
5. Gensidig orientering.
SBR orienterede om sejladsen på Hald Sø, man kan nu – efter aftale med
Skovdistriktet – få en endagstilladelse til at sejle med kano eller kajak i søen.
Han orienterede endvidere om de kommende strukturændringer i statsskovbruget.
PBA orienterede om en registrering af antal badende i søen på en dag med
spidsbelastning.

6. Mødeplan for 2004.
JS sender forslag til datoer for møderne i 2004, midt i marts og midt i september.
7. Eventuelt.
Det blev præciseret at alle suppleanter til udvalget skal have referater og
dagsorden tilsendt.

