Plejeudvalget for Hald Sø fredningen
Referat efter møde den 28. maj 2003.

Deltagere:

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

Lodsejerrepræsentant
Lodsejerrepræsentant
Lodsejerrepræsentant
Viborg Kommune
Fussingø Statsskovdistrikt
Viborg Amt
Sekretær, Viborg Amt

Afbud

Hanne Døssing (HD)

Karup Kommune

Hald Sø.
Mødet var først og fremmest en besigtigelse af de plejearbejder som Skov- &
Naturstyrelsen og Viborg Amt har udført i løbet af de sidste par år. Referatet
nævner kun kortfatte de lokaliteter der blev besigtiget og de få generelle kommentarer som kom frem under besigtigelsen.
1. Skov- & Naturstyrelsens naturpleje.
SBR viste rundt på Statens arealer syd for Dollerupvej og fortalte om erhvervelsen, rydninger, anlæg af stier og græsningspleje.
På et spørgsmål om hvornår men lavede trapper på en sti, svarede SBR at det
gjorde man dels når der blev for stejlt at gå, dels når der begyndte at blive fare
for erosion.
SBR oplyste i øvrig at rydningen af træbevoksning på skråningerne ikke havde medført erosion som men ellers kunne have frygtet.
Derefter gik man nord for Dollerupvej og besigtigede Skov- & Naturstyrelsens arealer, dernæst fortsatte man nordpå til de private arealer hvor Viborg
Amt har gennemført rydning på skråninger.
2. Viborg Amts naturpleje.
På grænsen mellem Statens og de private arealer blev der spurgt hvorfor der
her var dobbelt hegn. Svaret var at det dels var et ønske fra ejernes side og
dels fordi græsningen blev foretaget af dyr fra to forskellige besætninger, som
helst ikke må kunne komme i kontakt med hinanden.
Der blev derefter set eksempler på forskellige rydningsgrader-, - metoder og principper. Og MEN fortalte om vigtigheden af at arealer der en gang er ryddet for opvækst, derefter løbende bliver vedligeholdt for at undgå omkostningskrævende genrydninger.
MEN orienterede endvidere om forskellen på effekten af græsning med henholdsvis heste, kreaturer og får.
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3. Formidling af udvalgets aktiviteter til de øvrige lodsejere.
JS orienterede om at referatet af sidste møde vil komme i næste udgaver af
Alhedeposten og i en forkortet udgave i Dollerup Tidende efter sommerferien. Landsbyposten har ikke svaret tilbage endnu så JS forsøger en fornyet
kontakt. Der er endnu ikke lagt noget på Amtets hjemmeside om Plejeudvalget.
4. Eventuelt.
Da man ikke nåede hele programmet for besigtigelsen, ønsker Udvalget en
supplerende besigtigelse sidst i august måned, JS kommer med forslag til datoer.

