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

Dansk Ornitologisk Forening: Poul Erik Sperling PS 
Jammerbugt Kommune: Henrik Damsgaard HD 

Dansk Orienterings Forbund: Aage Thomsen AaT 
Friluftsrådet Region Nordjylland: Thomas Elgaard Jensen TEJ 

Naturstyrelsen Vendsyssel: Jesper Blom-Hansen JBH 
Referent for Brugerrådet: Thomas Retsloff TSR 
 

Afbud 
Læsø Kommune: Kim Rulle KR 
Danmarks Jægerforbund: Regnar Bæk RB 
Hjørring Turistråd: Børge Søndergård BS 

Hjørring Kommune: Jørgen Bing JB 
 
Fraværende 
Frederikshavn Kommune: Catrina Bjerregaard Kristensen CBK 

Dansk Kennelklub: Peter Lund Kristensen PLK 

Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH 
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Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt 
 
Orientering om nyt personale på enheden 
 
Anne Mette Finnerup er ikke længere ansat på enheden og Skovfoged 
Thomas Retsloff har overtaget sekretærrollen i Brugerrådet 
 
3 elever er holdt op på enheden det sidste halve år. Dette er sket efter fær-
diggørelse af deres uddannelse. 
 
Nye medarbejdere:  
 
Jacob Funder Projektleder – Det Grå Fyr 
Karsten Frisk Projektleder – LIFE Hulsig Hede 
 
Tina Ellis Pedersen er ansat som ny sekretær 
 
I alt er der nu ansat 13 funktionærer 18 skovarbejdere og 1 elev på enhe-
den. I foråret ansættes yderligere to elever. 
 
 
Orientering med efterfølgende diskussion om igangværende projekter: 
 
LIFE Læsø 
 
Projektet varer 5 år og startede i 2012. Natura 2000 arealer ryddes og af-
græsses. Fællesgræsning heste, køer og får geder. 
NST arealer vil blive administreret på nye måder og gerne i samarbejde 
med andre. Det skal sikre at naturen plejes og bevares på lang sigt, hvilket 
vil gøre det mere økonomisk bæredygtigt. Lodsejerforening overtager til-
skuddene til græsningsarealerne og sikrer fremadrettet at arealerne plejes.  
Projektet skaffer arbejdspladser og økonomi til øen og det har stor lokal 
tilslutning og velvilje. 
 
KJ: Spændende projekt og godt for turismen. Fordel at have mange forskel-
lige dyr – det giver en sundere og bedre afgræsning.  
 
Fåregræsning er en udfordring – ingen fårehyrde på øen mere bortset fra 
NST’s egen skovløber. 
 
TEJ: Kan man færdes uden fare i hegn med Galloway?  
JBH: Ja, Galloway er netop valgt som græsser på Læsø (og andre steder) 
fordi racen er naturligt nysgerrig men ikke opsøgende. Det betyder at man 
stort set ikke kan komme i berøringsafstand af dyrene 
 
ES: Er fodring fra publikums side af Galloway et problem? 
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JBH: Nej det har vi ikke oplevet problemer med 
 
LIFE Råbjerg Mose 
 
Et 4000 ha klassisk naturgenopretningsprojekt med udfordringen i en dræ-
net mose med bortgravet tørv. Selvsåning og plantede udenlandske træar-
ter har nu lukke mosen og forhindrer erkendelse af den ellers meget fine og 
unikke topografi. 
Der skal bl.a. foretages en hydrologisk kortlægning mhp. at forhindre som-
merudtørring af mosen 
 
KJ: spurgte angående tilskud og økonomi?  
JBH: Budgettet er på 20 mill. (50% EU - 50% Nationale pulje.) 
 
ES: spurgte til problemer med selvsåning efter rydningerne i mosen, herun-
der selvsåede pil? 
 
KJ: oplyste at mange små lodsejere gerne vil låne dyr til afgræsning af 
mindre områder. 
 
JBH: Projektet har købt 50 dyr til projektet, som passes og tilses af Krag-
skovhedes personale. 
 
LIFE Hulsig Hede 

 
Samme struktur som Råbjerg Mose Projektet – grøftegravet, drænet og gror 
nu til med både hjemmehørende og invasive arter. 
Opfølgning med græsning og sikring mod udtørring. 
Samarbejde med lokale jagtforeninger om bekæmpelse af skadevoldende 
vildt. 
 
For alle tre LIFE projekters vedkommende er der stor lokal tilslutning 
 
Råbjerg Mose Formidlingsprojekt (RealDania) 
 
Myndighedsbehandling af projektet netop nu. 3 mill. ialt  
Langsigtet sikring af natur kræver at danskerne skal lære at sætte pris på 
det. Værdien skal være tydeligt formidlet. 
TEJ: Cortens stål holder ikke hvis det ikke bliver tørt. 
 
Rubjerg Knude Formidlingsprojekt (RealDania) 
 
Der er bl.a. foreslået anlagt en ny trappe inde i fyret. 
Der er desuden foreslået anlagt en helt ny og opgraderet P-plads ved ho-
vedasfaltvejen. 
 
Økonomisk ramme fra RealDania fonden: 3 mill. til alt. 
 
Det grå fyr 
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Europas bedste fugleoplevelsescenter, som har været 7 år undervejs siden 
ideen startede. 
NST og DOF i samarbejde sammen med Turisthus Nord samt Frederiks-
havn Kommune 
RealDania har overtaget bygningerne fra Søfartsstyrelsen og udlejer til 
NST. 
Sættes i stand af RD som videreudlejer som erhvervslejemål til NST. 
 
Der skal afvikles en idekonkurrence med udstilling ”live” og med on-line info. 
 
Hvor mange bliver der plads til?: 30 i fyret ad gangen – max besøgstal 
193/timen i udstillingen ad gangen. Der forventes ca. 50.000 årlige besø-
gende og man skal f.eks. kunne besøge en arbejdende ornitolog! 
 
PS: Der bør laves en videnskabelig registrering af fugle ved Skagen og 
formidle det på en god måde - evt. med ny teknologi 
 
Skovrejsningsprojekterne og brugerrådet 
 
Der skal rejses 200 ha i alt – 100 ved Sindal, 60 ved Højene og 40 ved Løk-
ken - og der er endnu ikke fastlagt plan for hvad der skal gøres hvor før of-
fentlige dialogmøder er afholdt. 
 
Skovrejsning ved Sindal: 
 
Det første offentlige møde i Sindal afholdt. – forslag er sorteret og kategori-
seret. 
 
Flere af Brugerrådets medlemmer deltog i dette møde: 
 
TEJ: et klart og tydeligt oplæg med god opbakning fra tilhørerne og mange 
gode meninger. 
PS: mange forskellige og gode forslag – meget at vælge mellem for Natur-
styrelsen efterfølgende. Konstaterede megen ros til Naturstyrelsen for ar-
rangementet. 
ES: Det er vigtigt at bevare mange af de skovbryn der eksisterer i området i 
dag 
 
Skovrejsning i Gammel Højene:  
 
AaT: Stiforbindelse til Nr. Astrup skovrejsningsområde kunne evt. etableres 
fra skovrejsningsområdet. 
 
Offentligt møde afholdtes 2. marts på Højene Skole 
 
Skovrejsning ved Løkken: 
 
Nybæk Plantage bruges ikke meget. Skovrejsningsområdet skal sikre bedre 
adgangsforhold. 
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Offentligt møde afholdes d. 9. marts. På Løkken Skole kl. 19 
 
JBH: Skal der være plads til MTB baner? 
 
AaT: nej, men set fra et idrætssynspunkt ja – men mener ikke at området 
egner sig til MTB kørsel. 
TEJ: MTB kørsel bør adskilles fra andre brugere. Arealet er ikke stort nok til 
en fast bane. Det er der til gengæld måske i Sindal 
KJ: Der cykles allerede en del i området nord for Hjørring 
ES: Problemet er, at MTB kører fra sporene og ud i naturen – det forstyrrer 
ynglefugle. 
AaT: Tornby MTB-banen er godt anlagt. 
 
JBH: mange MTB brugere er ikke organiserede og spørger brugerrådet om 
det anbefaler anlæg at MTB baner i relativt små plantager? –  
TEJ: der bør være så få krydsninger med andre brugere. 
AaT: MTB ryttere bør holde sig på stierne. 
ES: mange MTB-brugere dækker et stort område og er meget mobile. 
KJ: ikke MTB baner omkring Løkken, men bør nok anlægge en ved Hjør-
ring for at imødegå ulovlig kørsel. En fast anlagt rute er nemmere at admini-
strere. 
PS: MTB orienteringsløb bør ikke foregå udenfor sporene og vejene 
ES: Sindal bedst egnet, men nok nødt til at anlægge noget ved Hjørring. 
Området vest for præstegården bedst egnet. 
 
AaT: efterlyser køreplan for projekterne? 
JBH: NST samler alle input og kommer med samlet forslag til høring. 
 
Status vedr. omfartsvejen i Lilleheden. 
 
AaT: Skal der være underføring under hovedvejen? Ja – og der kan kryd-
ses ved Nordsøcentret og ved rundkørslen. 
TEJ: konstaterer at der ikke er planlagt/anlagt vildtpassager 
 
JBH: Der anlægges cykelsti fra færgelejet ind i skoven. NST har haft et rig-
tigt godt samarbejde med Hjørring Kommune på projektet. 
 
Status vedr. Horsedammen i Tornby. 
 
Retableres som en skovlysning med en bæk løbende igennem. 
 
AaT: Synd at Naturskønt område ændres 
HD: kender problematikken, de fleste mener det er en skam at søen for-
svinder. 
 
Skilt til Horsedammen bør fjernes – nu skal det hedde Horsebækken :!) 
 
Rekreative arealers bæreevne (eks. Gateway Blokhus har netop været 
booket 2 af 5 påskedage til store motionsløb) 
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JBH oplyste om en sag vi har ved Gateway Blokhus, hvor skoven har været 
booket 2 af 5 påskedage til store motionsløb med over 100 deltagere på 
hver. Det sidst ansøgte løb er afvist og vi ønsker Brugerrådets anbefalinger 
til om man mener at bæreevnen overskrides hvis to sådanne løb afholdes 
med to dages mellemrum. 
 
HD: hold fast i beslutningen – der vil måske være 10.000 – 20.000 perso-
ners belægning i Blokhus i den periode. 
KJ: hold fast 
Resten af brugerrådet erklærede sig enige heri 
 
 
Næste møde 
 
Sidste forslag til at bruge en dag på et brugerrådsmøde (på Læsø) gav for 
mange afbud. Der spørges derfor til om Brugerrådet er villige til at melde 
forpligtende til en ny dag på Læsø, som foreslås at ligge onsdag d. 24. juni 
2015. Brugerrådets medlemmer opfordres hermed til at melde tilbage sna-
rest om de vil deltage i dette arrangement! 
 
Eventuelt 
 
Der var ikke nogle punkter 
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