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Tid og sted:  Mandag den 29. januar 2018 kl. 14 på Naturstyrelsen Thys kontor 
 
I mødet deltog: 

Anja Sørensen, Morsø Kommune 
Finn Borup, Uorganiserede brugere 
Poul Hald Mortensen, Dansk Ornitologisk Forening 
Ejgil Boye Mortensen, Beredskabsstyrelsen Nordjylland 
Erik Bach Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 
Herman Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund 
Jesper Lousdal,  LandboThy 
Hans Chr. Mikkelsen, Friluftsrådet 
Maria Bartolomé Criado, Thisted Kommune 
Willy Mardal, Biologisk Forening for Nordvestjylland (stedfortræder for 
Marianne Riis) 
Tage Espersen, Danmarks  Jægerforbund 
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune  

 
Naturstyrelsen: Ditte Svendsen, skovrider 

David Møller Carlsson, SLING studerende 
Morten Stummann, forstfuldmægtig 

 
Referent:   Cornelia Maj Christensen, biolog 
 
Afbud:   Ole Riis, Turistorganisationerne 

Marianne Riis, Biologisk Forening for Nordvestjylland 
   

 
Dagsorden og referat: 

 

1. Naturstyrelsen Thys reviderede driftsplan udsendes i høring snarest. Drøftelse af 

forslaget og fastsættelse af tidspunkter for 2 offentlige møder. V. Ditte Svendsen 

Driftsplanen er nu i en 8 ugers høring, fra d.25.januar til 22.marts 2018. 

Årsag til forsinkelse er forårsaget af udpegning af urørt skov til biodiversitetsskov (punkt 4). 

Ditte introducerede til driftsplanen på hjemmesiden, med konkrete mål for størrelse af de 

forskellige tiltag. Under de specifikke områdeplaner ses de enkelte plejetiltag. Under bilag med 

”overblik over planens større projekter”, ses samtlige tiltag. Se link: 

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/thy/samlet-beskrivelse/ 

 

Brugerrådsmøde i Naturstyrelsen Thy 
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I forbindelse med høringsfasen vil Naturstyrelsen gerne invitere alle interesserede borgere 

inkl. Brugerrådet til to offentlige høringsmøder, hvor vi håber så mange som muligt dukker op.  

Det blev besluttet at holde det ene møde for den syd- og vestlige del, i Thisted Kommune 

torsdag d.1/3-2018, i Sjørring Hallen, kl.19-21.30  

og for den nord- og østlige del, i Jammerbugt Kommune, Onsdag d. 7/3-2018, på 

Fjerritslev Kro, kl.19-21.30 

 

2. Valg af 2 medlemmer til brugerrådet på offentlige møder. Henvendelse til faste 

repræsentanter med opfordring til ny- eller genudpegning af repræsentanter  

v.Ditte Svendsen 

Der vil i forbindelse med de ovenfor nævnte høringsmøder, også være valg af nye 

repræsentanter for uorganiserede brugere til brugerrådet. Her kan alle stille op og vælges af de 

fremmødte. Naturstyrelsen vil også kontakte de foreninger og organisationer, der er 

repræsenteret i brugerrådet, og anmode om ny- eller genudpegning for en 4-årig periode.  

 

3. Udpegning af naturzoner og aftalen mellem Dansk Orienteringsforbund og 

Naturstyrelsen. v.Hermann Jensen, David Møller Carlsson og Morten 

Stummann. 

Hermann Jensen redegør for, hvorfor Dansk Orienteringsforbund ønsker nye naturzoner i 

forhold til de udlagte naturzoner, der fremgår af styrelsens hjemmeside. Det skyldes 

størrelserne af naturzonerne, der er for store og dermed til hinder for deres arrangementer. 

Forbundet har derfor efterlyst nogle mindre naturzoner.  

Morten Stummann forklarede, at da vi i Naturstyrelsen Thy udarbejdede naturzoner blev de 

særlige krav til naturzoner jf. O-løbs aftalen på 5 % for meddelelses O-løb < 150 deltagere ikke 

taget i betragtning, derfor er hans kritik taget til eftertragtning, og der er udarbejdet nye 

naturzoner ifbm. med meddelses O-løb under regi af Dansk Orienteringsforbund. Morten og 

David viste eksempler på de ændrede naturzoner. Ved deltagelse på over 150 er der tale om et 

anmeldelsesløb, hvor naturzonerne vil blive fastlagt i de enkelte tilfælde, efter de gældende 

retningslinjer i o-løbsaftalen. 

Der findes 3 zoner; friluftszoner, facilitetszoner og stillezoner. Udover de nævnte 3 zoner, er 

der en fleksibel naturzone. Naturstyrelsen Thy opererer med to typer af naturzoner, nemlig 

helårsnaturzoner og yngletidsnaturzoner, sidstnævnte gældende fra d.1.april-15.juli. 

Naturzonerne må kun udgøre 5 % af den samlede sum af friluftszone og facilitetszone ved 

meddelses o-løb. For stillezoner er der ingen øvre grænse, men naturzonerne må ikke være til 

hinder for at afholde et anmeldelses o-løb i stillezonerne. 

De nye 5 % naturzoner udsendes til orienteringsklubberne til orientering.  

 

4. Udpegning af urørt skov i Svinkløv Klitplantage drøftes. Se følgende link: 
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http://naturstyrelsen.dk/media/230234/11-thy_svinkloev_faktaark.pdf  

Følgende link viser et kort over hele landet og linker til alle faktaark, en lille film 

samt en samlet rapport om udpegningerne mv. 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/  

V. Cornelia Maj Christensen  

Cornelia opsummerer processen for den nye udpegning af urørt skov til biodiversitetsskov. 

Processen startede i maj 2016, hvor regeringen vedtog en Naturpakke, der bl.a. beskrev at man 

ønskede at udpege 13300 ha statsejet skov til biodiversitetsformål. Hvoraf 10.000 ha skal være 

urørt løvskov og nåletræsplantager helt uden træproduktion og 3300 ha skov bliver til 

biodiversitetsformål med nedsat træproduktion. Indfasningsperioden for nåleskov vil være 50 

år og for løv 10 år.  

Efter en længere proces med forskningsbaserede anbefalinger fra KU, DCE og GEUS 

sammenholdt med Naturstyrelsen egne forslag med bistand fra bl.a. NST’s erhvervs phd Erik 

Buchwald, er der nu offentliggjort 45 forslag til urørte skovarealer fordelt over hele landet. Fra 

d.2/2 2018 og 8 uger frem vil disse forslag være i høring. Herefter vil det blive vurderet om de 

forslåede områder skal udlægges som urørt skov til biodiversitetsformål eller om der skal laves 

justeringer. 

Når det er vedtaget hvilke skove der er godkendte skal der udarbejdes forvaltningsplaner for 

de enkelte skove.  

I Naturstyrelsen Thy er Svinkløv Klitplantage udpeget. Det er en mosaik af løv-og nåleskov 

anlagt i 1884-1910. Geologisk er det en spændende skov med morænejord, skrivekridt og 

flyvesand på hævet havbund. Skoven er desuden Natura2000 udpeget og en mindre del af den 

er udlagt som naturskov. Dette giver nogle gode forhold for et væld af sjældne arter, der 

forhåbentlig får endnu bedre forhold med den nye udpegning som urørt skov.  

  

 

5. Meddelelser 

a. Manglende tilsagn til Hundborg Mose-projektet. 

Tilsagnet til Hundborg Mose-projektet er desværre ikke kommet.  

Projektet ville gennem en ændring af de hydrologiske forhold skabe reduktion af 

drivhusgas til atmosfæren, reduktion af kvælstof til vandmiljøet, fremme af 

naturkvaliteten og mere robust natur. Effekten af projektet ville være, at CO2-udslippet 

nedsættes med ca. 7.500 ton/år og kvælstofbelastningen af Limfjorden nedsættes med 

ca. 17 ton/år. Men projektet indebærer samtidig en risiko for, at der sker en 

merudledning af fosfor fra projektområdet på ca. 1,5 ton/år. 

Denne mulige udledning ville ske til de søer, der ligger nedstrøms Hundborg Mose, 

nemlig Nørhå Sø, Ove Sø, Ørum Sø og Roddenbjerg Sø. Søerne har en dårlig 
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miljøtilstand, idet de i forvejen tilføres for meget fosfor. F.eks. har Nørhå Sø behov for 

en reduktion af fosfor på ca. 3 ton/år for at nå målsætningen for søen. 

Det er således ét kriterie ud af mange i lavbundsordningen, som projektet ikke opfylder 

og projektet kan derfor ikke gennemføres. 

 

b. Genbevilling af Flade Sø projektet. 

Naturstyrelsen Thy har fået en genbevilling til Flade Sø-projektet. Vi mangler dog 

stadig 2 lodsejer tilsagn. Der skal findes en løsning evt. sammen med Thisted 

Kommune. 

c. Naturstyrelsens opgaver ved udvidelse af testcentret i Østerild 

Der er et lovforslag i høring frem til 5.2.18. Der skal etableres 2 nye møllepladser. 

Naturstyrelsen skal stå for skovrydning syd for de eksisterende møller (mod gl. 

Ålborgvej) vi skal desuden stå for pleje af arealerne. Der kan ryddes op til 63 ha skov. 

Der skal plantes 1,5 gange det areal som der fældes som erstatningsskov, som 

fortrinsvis vil blive plantet på statsejede arealer i Thy 

d. Partnerskabsaftaler og partnerskaber på vej. 

- På arealet i Hanstholm Byplantage, hvor der før lå minkfarme og  nu hedder 

”Havskoven”, er der lavet et lokalt initiativ, hvor der skal etableres 

opholdsarealer,  shelters og bålpladser m.v.  til glæde for de lokale brugere. 

- Trædesten i Nationalpark Thy med etablering af 3 trædesten – Lodbjerg 

Fyr, Nationalparkcenter i Vorupør og Hanstholm Fyr - og 13 

formidlingspunkter med oplysende stier, bl.a. på begge sider af Nors Sø. 

- Jammerbugt Kommune vil gerne lave en ny Gateway ved Slettestrand   med 

parkeringspladser, stier,  bålhus og toiletfaciliteter. 

- I Tranum vil man gerne lave en certificeret vandresti med projektsum 

430.000 kr efter et tysk koncept med udvidet p-plads, portal, skiltning, 

liggestole m.v.  Projekt ligger ved Hærvejen og er et af en række projekter 

med titlen Hærvejens ”Perler”. 

De gode projekter foregår alle helt eller delvist på Naturstyrelsens arealer og flere 

bygger på frivillige kræfter, der også selv skal stå for efterfølgende vedligeholdelse. 

Alle projekter etableres  i henhold til en partnerskabsaftale. 

e. Planer for skovrejsning i Jammerbugt Kommune 

Vandværket for Brovst og omegn, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune ønsker i 

samarbejde at etablere grundvandsbeskyttende skov ved Brovst.  

Skovrejsningsområdet er omkring 50 ha og planen er at indgå frivillige aftaler med 

private lodsejere om køb, hvorefter skoven skal planlægges i samarbejde med 

brugerne. Hvis alt går som planlagt kan skovrejsning ske i 18-19.. Derudover er der 

tale om en udvidelse af Åbyskoven ved Åbybro. 
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f. Status for justering af Natura 2000 områder  

På følgende link ses de nye tilpasninger til Natura 2000 områderne: 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-

natura-2000-omraaderne/ 

Naturstyrelsen Thy har ikke indmeldt forslag til områder, der skal udelades af 

Natura2000, men derimod kun givet forslag til udvidelser. Nogle af disse er kommet 

med i ændringsforslaget og nogle er ikke kommet med. Der er ikke forslag om markante 

indskrænkninger på NST Thys område. Kommunerne arbejder med justering af 

udpegningerne på private arealer, der er f.eks. forslag om indsnævring af 

habitatområdet ved Hovsør og fuglebeskyttelses område ved Gjøl. 

 

a. Adgangsforbud på Lyngby Hede behandles af Fredningsnævnet. 

Vi har bedt Fredningsnævnet om at få et permanent adgangsforbud på Lyngby Hede. I 

fredningskendelsen står der, at der er adgang til fods og derfor er Fredningsnævnet 

søgt. Miljøstyrelsen yder teknisk faglig bistand til nævnet og mener ikke at der er 

tungtvejende grunde til at lave et permanent forbud, da der ikke er 

fuglebeskyttelsesområde. Da der er bilag IV arter, som tinksmed og trane i området, 

kan næste skridt være, at Miljøstyrelsen åbner op for muligheden om at udpege 

området som Fuglebeskyttelsesområde. Hvis dette kan lade sig gøre, vil området 

kunne indbefattes af et permanent adgangsforbud. 

 

6. Næste møde: Torsdag d.14. juni 2018 kl.14.00-17.00, mødested Vangså  

På dette møde ved Vangså vil det være muligt at se på de forskellige rydninger af rynket rose 

Naturstyrelsen har lavet i løbet af året. Der er i dette område anvendt opgravning som metode. 

Derudover har Thisted Kommune, under samme EU LIFE REDCOHA projekt, fjernet rynket 

rose ved tildækning, opgravning, sprøjtning og slåning. Det er alt sammen forsøg, der 

forhåbentlig på sigt vil give os mulighed for at finde den mest omkostningseffektive metode i 

kampen mod denne invasive plante.   

 

7. Eventuelt 

Tage Espersen fra Danmarks Jægerforbund påpeger de små kulturhegn i Lild plantage, virker 

som fælder for vildtet – svaret hertil er at vi som udgangspunkt gerne vil underrettes, hvor de 

ønskes pillet ned. Jesper Lousdal pegede på tilsvarende problem i Stenbjerg Plantage. Det er 

almindelig praksis i Naturstyrelsen at hegnene tages ned, når kulturen er færdig. 

Tilbagemelding: hegnene i Lild er gennemgået og overflødige er pillet ned efterår 17, NST har 

fokus på øvrige hegn. 
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Venlig hilsen  

Cornelia Maj Christensen  

Naturmedarbejder, Naturstyrelsen Thy 

725 43967 / 2222 1672 

comch@nst.dk 

 


