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Referat af møde i Brugerrådet for NST Vendsyssel den 25. juni 2014 
 

Til stede 
Landbrugsorganisationerne: Katrine Jensen (Landbonord) KJ 
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA 
Danmarks Naturfredningsforening: Edmund Simonsen ES 

Hjørring kommune: Jørgen Bing JB 
Dansk Orienterings Forbund: Aage Thomsen AaT 

Naturstyrelsen Vendsyssel: Jesper Blom-Hansen JBH 
Referent for Brugerrådet: Anne Mette Finnerup AMF 
 

Afbud 
Hjørring Turistråd: Børge Søndergård BS 

Frederikshavn Kommune: Catrina Bjerregaard Kristensen CBK 

Friluftsrådet Region Nordjylland: Thomas Elgaard Jensen TEJ 
 
Fraværende 
Dansk Ornitologisk Forening: Poul Erik Sperling PS 
Dansk Kennelklub: Peter Lund Kristensen PLK 

Læsø Kommune: Kim Rulle KR 
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH 
Jammerbugt Kommune: Marianne Fisker MF 

Danmarks Jægerforbund: Regnar Bæk RB 
 
Mødet afholdtes under åben himmel i Blokhus Gateway med følgende 
diskussionsemner: 
 

1. Brugergruppers forskellige behov og undgåelse af konflikter 
Vi har planlagt mødet til at foregå i Blokhus Gateway, da vi her har arbejdet 
med høj brugerinvolvering i planlægningen af områdets faciliteter til publi-
kum og meget samarbejde med frivillige. Anne Mette fortalte om processen 
og de udfordringer det giver for de frivillige og for Naturstyrelsens medar-
bejdere. 
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De frivillige oplever ofte, at vi i Naturstyrelsen er ”tunge at danse med”, da 
der kan være langt fra ideer til udførsel. De frivillige har dog oplevet en høj 
grad af inddragelse og medbestemmelse.  
 
Som ansat i Naturstyrelsen skal vi håndtere lovgivning, budget og øvrig 
drift. Den høje grad af involvering af frivillige giver endnu flere parter at ko-
ordinere med og ”mere arbejde” 
 
Samarbejdet har til gengæld givet en masse fordele: 

• Interessekonflikter mellem brugere løses i opløbet eller opstår slet 
ikke 

• Naturstyrelsen har fået mange frivillige timer i planlægning og udfør-
sel 

• Faciliteter planlægges bedst muligt, da de lokale har viden om om-
rådet og brugen 

• Området og de etablerede faciliteter markedsføres i en meget højere 
grad af de lokale end af Naturstyrelsen. Blokhus Gateway er derfor 
landskendt som et godt sted af besøge 

• Blokhus området har fået et aktiv for lokalområdet og turismen. Her 
er godt at være – også når der ikke er strandvejr- 

 
Helene Overby har i forbindelse med sin efteruddannelse ”Master i Frilufts-
liv” lavet en opgave vedr. projektet. Her kan man få de frivilliges syn på 
samarbejdet uddybet. Denne vedlægges. 
 

2. Ressourcer og prioritering  
Det er valgt at skære ned på de ressourcer, der bruges på partnerskaber 
og publikum. Vi mister en funktionærstilling og to skovarbejderstillinger. 
Hvordan vil det påvirke vores arbejde fremover? 

 
JAH: Der skal skæres ned på de opgaver, der ikke er lovbundne såsom 
skovdyrkning og naturpleje. Den største udfordring bliver konflikthåndtering i 
forhold til forskellige brugerinteresser. 
 
Skovrejsningsprojekterne vil blive gennemført med et enkelt offentligt møde 
og ikke så megen brugerinddragelse som vi havde tænkt. Der bliver plantet 
i foråret 2015. 
 
KJ: Kan kommunerne overtage en del af denne offentlighedsproces? 
 
JAH: Det bestemt kan overvejes. 
 
Vi har fået 22 mio kr. til LIFE projekt på Hulsig Hede. Det skal ledes af en 
medarbejder fra Thy enheden, der flyttes til Vendsyssel pr. 1. august 2014 
 
Betty Steglich-Petersen ville have repræsenteret Friluftsrådet denne dag, 
men havde misforstået tidspunktet. Hun har sendt dette indlæg til punktet: 
 
"Friluftsrådet har ikke kompetence til at påvirke NST´s prioritering af resur-
serne, men kan beklage, at partnerskab og publikumsbetjening  ikke priorie-
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ters højt - ikke mindst henset til de udviklingsopgaver, der er pt. og i fremti-
den. Når der nu igen tildeles 20 mio offentlige midler til naturgenopretning - 
og der i dette projekt ikke i eksplicit er indregnet formidling, så må det bla 
være NST´s opgave at tilgodese dette i fremtiden på NST´s arealer.  
Friluftslivet prioriteres højere og højere, hvilket NST, som statslig institution 
også bør være en del af. 
Friluftsrådets kredsrepræsentanter og andre frivillige har haft megen glæde 
af de medarbejdere, der navnlig har haft med formidling at gøre, både Tor-
ben Stæhr og Anne Mette Finnerup. Noget af det, der ind imellem gør det 
svært, er det er det stigende skel imellem det kommunale system og Nst., 
bl.a. henset til at opgaverne begge steder nedprioriteres. Dette må forven-
tes at medføre, at det fremover bliver endnu vanskeligere at få frivillige til at 
påtage sig opgaver". 
 
3. Næste møde bliver onsdag den 19. november 2014 kl. 14, 
Sct. Laurentii Vej 148, Skagen 
 
4. Evt. Ingen punkter 
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