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Ditte Svendsen bød velkommen til mødet, en særlig velkomst lød til Jesper Tange, nyt med-
lem af distrikts brugerråd. Jesper Tange repræsenterer Landboforeningerne.  
 
Ditte Svendsen havde en tilføjelse til dagsordnen. Hun ville gerne orientere om de ca. 700 
mill.kr., der er afsat til den statslige naturforvaltning i perioden 2007-2009.  
 
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 
 
1. Ny driftsplan. Hvad er status? 
Ditte Svendsen introducerede punktet ved at fortælle om processen med udarbejdelse af en 
driftsplan for et statsskovdistrikt. Det er et meget omfattende arbejde med bl.a. offentlig hø-
ringsfase og afholdelse af offentligt møde med driftsplanen som hovedtema. Hensigten er 
selvfølgelig, at alle skal kunne give deres mening til kende i forbindelse med udarbejdelsen. 
 
Ib Nord Nielsen orienterede om status for arbejdet. Alle de oplysninger, 
der skal ligge til grund for driftsplanen, er nu tilvejebragt og er ved at 
blive sammenskrevet.  
 
Lige nu arbejdes der på sammenskrivning af de overordnede retnings-
linier for distriktet, herunder visionerne for distriktet, bl.a. ønsket om en 
rig og varieret flora og fauna, genskabelse og bevarelse af landskabs-
værdier, et bredt udbud af friluftsaktiviteter samt en bæredygtig produk-
tion gennem et naturnært skovbrug m.v. 
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Ib Nord Nielsen gik videre med at fortælle om de områdevise beskrivelser. Beskrivelsen for 
Tved Plantage blev brugt som eksempel. Hensigten er, at man skal kunne læse essensen af 
alle de foreliggende oplysninger/planer, der forefindes for de enkelte skove. Der vil således 
bl.a. kunne findes oplysninger om jordbund, flora og fauna, friluftsliv og kulturmiljø m.v. Om-
fanget af de enkelte dokumenter vil svare til 8-10 sider. 
 
Finn Engholm spurgte til vandindvindingen i Tved Plantage, er det et aktiv, som distriktet tje-
ner penge på. Ib Nord Nielsen svarede, at der ikke gives mulighed for at sælge drikkevand. 
Distriktet ser det dog som en meget vigtig opgave at kunne levere godt drikkevand til områ-
det. 
 
Ib Nord Nielsen fortsatte med at fortælle om de forskellige udpegninger i Tved Plantage, 
f.eks. fredninger og vildtreservater m.v. Udpegningerne indgår også i de områdevise beskri-
velser. Jens Knudsen spurgte til de regionale vandmålsætninger for området. Ib Nord Niel-
sen lovede at undersøge det nærmere efter mødet. På Viborg Amts hjemmeside kan man 
læse, at det drejer sig om søer med skærpet målsætning beliggende f.eks. i naturvidenska-
beligt interesseområder, Ramsarområder, EU-fuglebeskyttelsesområder og Vildtreservater. 
 
Ib Nord Nielsen fortalte også om overvejelserne vedrørende friluftslivet på de enkelte lokali-
teter. Ditte Svendsen supplerede med at sige, at udviklingen i ønskerne til friluftsaktiviteter 
følges tæt, og at det er et område, hvor det kan være svært at fastsætte langsigtede mål. 
Derfor vil målsætningen nok blive, at ønskerne vurderes i den takt de måtte komme og sø-
ges indpasset i driften sammen med de mange øvrige interesser.   
 
Efter gennemgangen af beskrivelsen af Tved Plantage gik Ib Nord Nielsen videre med at ori-
enterede om målsætningerne for de enkelte områder og den deraf følgende planlægning og 
de langsigtede konsekvenser. Et centralt begreb i den sammenhæng er de såkaldte skovud-
viklingstyper, der beskriver det langsigtede mål for de enkelte skove. Tidshorisonten er 2-300 
år. 
 
Ib Nord Nielsen fortalte derefter om de såkaldte overgangszoner, der også beskriver den 
langsigtede målsætning. I modsætning til skovudviklingstyperne beskriver overgangszonerne 
de langsigtede mål for de lysåbne arealer og der gås på tværs af den administrative indde-
ling af skovene. I forbindelse med overgangszonerne vil der blive udarbejdet plejeplaner for 
de enkelte lokaliteter. 
 
Ditte Svendsen kunne fortælle, at der allerede er udarbejdet plejeplaner for en stor del af di-
striktets store naturarealer. Disse samt manglende planer vil blive udarbejdet og vedlagt som 
bilag til driftsplanen, så interessere læsere kan få en detaljeret orientering om plejetiltag på 
de enkelte lokaliteter.  
 
Ib Nord Nielsen sluttede sin gennemgang af med at betone, at driftsplanen med de forskelli-
ge afsnit, som f.eks. de områdevise beskrivelser, skal kunne bruges af alle brugere. Hele 
driftsplanen vil således være at finde på distriktets hjemmeside. 
 
Jens Roesgaard spurgte, om driftsplanen vil blive revideret i løbet af nogle år. Mange forud-
sætninger vil jo ændres over tid. Ditte Svendsen svarede, at det vil den, når eventuelle behov 
opstår. En uaktuel plan har ikke den store værdi, der vil derfor blive fortaget de nødvendige 
tilpasninger undervejs. Det er allerede nu bestemt at der skal foretages en ”midt-vejs” revisi-
on. 
 
Ditte Svendsen ønskede at få rådets umiddelbare reaktion på de områdevise beskrivelser. 
Jens Roesgaard fandt opbygningen ganske fornuftig. Link til vandretursfolderne var måske 
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værd at overveje, man kunne også overveje at henvise til driftsplanen i distriktets vandreturs-
foldere. Arbejdet med driftsplanen er så stort og omfattende, at alle skal kunne få glæde af 
arbejdet. Planen må ikke kun være for de ”særligt indviede”.  
 
Ditte Svendsen var enig, driftsplanen er for alle og skal være tilgængelig for alle i en læse-
værdig form. Men det er vigtig at gøre sig klart, at en driftsplan er meget omfattende, og at 
den ”kan noget andet – og mere” end f.eks. vandretursfolderne.   
 
Ejgil Boye Mortensen syntes, at det viste tydede på en tiltalende og interessant måde at få 
formidlet viden om distriktet på.   
 
Ditte Svendsen sluttede punktet af med at sige, at den nye driftsplan vil komme til at indehol-
de al viden om Thy skovdistrikt. Og at man let kan gå et ”spadestik dybere”, hvis det er det 
man måtte have brug for i sin søgen efter information om distriktet.  
 
Jens Roesgaard spurgte til jagtudleje set i forhold til distriktets mange andre tilbud. Ditte 
Svendsen svarede, at jagtudleje sker på vilkår, der sikre, at der ikke opstår konflikter mellem 
de enkelte brugere. De opstillede flerside hensyn sikrer heldigvis, at vi kun sjældent oplever 
konflikter mellem jagtlejere og andre brugere af skoven.  
 
Jens Roesgaard spurgte om branden i Hvidbjerg. Ib Nord Nielsen fortalte kort om branden 
og dens forløb, samt hvor den fandt sted.  
 
2. Tilrettelæggelse af offentligt møde med driftsplanen som overordnet tema. Valg af 

uorganiserede brugere til brugerrådet. 
Ditte Svendsen fortalte, at der skal holdes et offentligt møde i forbindelse med driftsplanens 
udarbejdelse. Overordnet tema vil være drøftelse af driftsplanen.  
 
Ditte Svenden foreslog at holde mødet sidst i september, hvor driftsplanen er sendt i ekstern 
høring, det bliver den omkring 1. september 2006. På mødet vil der desuden skulle være 
valg af repræsentant for de uorganiserede brugere.  
 
Jens Roesgaard foreslog, at man også orienterer om status for arbejdet med nationalparken. 
Ditte Svendsen var enig, der vil derfor blive givet en kort status for arbejdet med udpegning 
af de første nationalparker i Danmark.   
 
Jens Roesgaard foreslog også, at et medlem fortæller om arbejdet i brugerrådet. Alle kunne 
tilslutte sig forslaget, et medlem vil efterfølgende få tildelt opgaven. 
 
Endelig foreslog Ditte Svendsen, at brugerrådet mødes lige inden det offentlige møde, og at 
der efter mødet afholdes en skovtur for at få visualiseret drøftelserne/overvejelserne. Det er 
ofte lettere at forklare nye tiltag ved at vise dem i praksis. 
 
Det blev aftalt, at der holdes offentligt møde den 25. september 2006, kl. 19.30. Distriktet 
sørger for at booke lokaler. Det tilstræbes, at man finder en placering ”midt i distriktet”. End-
videre blev det aftalt, at brugerrådet mødes samme dag kl. 17.00, hvor der holdes et kort 
møde som optakt til det offentlige møde – der vil være indlagt et let måltid.  
 
Endelig blev det aftalt, at der afholdes skovtur lørdag den 30. september 2006, kl. 14.00. 
Tema vil være at vise driftsplanmæssige tiltag og overvejseler i praksis.  
 
Jesper Tange ville gerne have, at indbydelserne udsendes i så god tid, at han kan videre-
sende dem til sit bagland. Ditte Svendsen bakkede op om forslaget og opfordrede samtidig 
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alle øvrige til at gøre det samme. Indbydelsen udsendes derfor så betids, at man kan videre-
formidle dem.  
 
3. Kronvildt og markskader 
Anton Linnet orienterede om kronvildtet, markskader og arbejdet med udarbejdelse af en for-
valtningsplan for bestanden.  
 
Antallet af krondyr i Danmark er stigende, omfanget af markskader øges derfor som følge af 
dyrenes fouragering. Her i området er skaderne størst på 5 lokaliteter, hvor nabolandmænd 
til plantagerne i større eller mindre omfang klager over skader. De 5 områder fordeler sig til 
Svankjær området i Sydthy, områder ved Tved og Hjardemål Plantager, samt syd for Vester 
Thorup Plantage. Endvidere er der begyndende problemer omkring Tingskoven.  
 
Retfærdigvis må man sige, at tilstedeværelsen af krondyr også repræsenterer en værdi for 
lodsejer. Jagtlejen stiger, hvis der er krondyr på arealet. 
 
Anton Linnet fortalte, at der ikke er mulighed for at få erstatning efter markskader forvoldt af 
krondyr, men distriktet tilbyder at hjælpe de landmænd, der er plaget af skader. Distriktet kan 
bl.a. hjælpe med forskellige afværgeforanstaltninger. Der blev vist forskellige skræmmeme-
toder.  
 
Desuden er der åbnet op for en forsøgsordning med regulering af kalv i perioden 15. juli til 1. 
september. Afskydning af en kalv, især hvis der er tale om førerhindens kalv, kan holde be-
standen væk fra et areal i en længere periode. Tilladelse til bortskydningen kræver, at man 
udfylder et skema og følger et bestemt regelsæt i forbindelse med reguleringen. Ansøg-
ningsskema blev vist.  
 
Jesper Tange mente ikke, at skaderne opvejes af øgede jagtlejeindtægter. Der er virkelig ta-
le om store skader, når 25-50 dyr optræder samlet i en enkelt mark.  
 
Johan Svanborg var ganske enig. Der burde være en forsikringsordning og et loft over det 
antal dyr, man vil have her i regionen. Og ikke nok med at vi må leve med mange markska-
der, også vores hegn bliver ødelagt af krondyrene. Det er virkelig et stort problem for os som 
landmænd! 
 
Der udspandt sig en længere diskussion om kronvildtet, dets tilhørsforhold og mulige tiltag 
for at undgå markskader. 
 
Anton Linnet orienterede om den nedsatte kronvildtgruppe, der består af repræsentanter for 
Danmarks Jægerforbund, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Be-
skyttelse og Dansk Skovforening samt en fællesrepræsentant for land- og skovbruget. Jæ-
gernes repræsentant er formand for gruppen, og distriktet varetager sekretariatsfunktionen. 
 
Kronvildtgruppen, der blev nedsat som en del af arbejdet med forvaltningsplanen - som end-
nu ikke er endelig på plads, tager sig af politiske overvejelse i forbindelse med forvaltningen 
af kronvildtet. Vil man påvirke udviklingen af landets kronvildtforvaltning kan det ske ved at 
rette henvendelse til sin repræsentant i gruppen.  
 
Ditte Svendsen supplerede med at sige, at distriktet anerkender, at der visse steder er pro-
blemer med skader efter krondyr. Vi forsøger at afhjælpe skaderne ved at gøre brug af de til-
råde værende midler. Samtidig skal man være opmærksom på, at der er et politisk ønske om 
flere krondyr i Danmark.  
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4. Evaluering af distriktets udbud af græsarealer 
Claus Rasmussen fortalte om distriktets udbud af græsarealer først på året. I alt ca. 190 ha, 
14 forpagtninger, blev sendt i offentligt udbud af to omgange, 12 og 2 forpagtninger. Der blev 
annonceret i såvel Thisted Dagblad som Nordjyske Stiftstidende  
 
Distriktet fik tilbud på under halvdelen, ca. 94 ha. Den gns. pris lå på ca. 300 kr pr ha. Over-
ordnet må man konstaterer, at det gik som forventet. Efterspørgslen efter græsarealer er fal-
dende, især efter mindre, afsidesliggende og magre arealer.  
 
Årsagen til den vigende efterspørgsel skal bl.a. findes i ændrede tilskudsmuligheder og det 
forhold, at der ikke længere stilles krav om et grovfoderareal for at kunne opnå tilskud. Sam-
tidig ligger noget af forklaringen nok også i, at alle ikke er lige trygge ved offentligt udbud 
med tilbudsblanketter m.m. 
  
Distriktet måtte derfor foretage en del opsøgende arbejde for at få alle arealer bortforpagtet.  
I enkelte tilfælde har det været nødvendigt med hjælp til bl.a. hegnssætningen.  
 
En anden mulighed, som distriktet har overvejet, er at kategorisere arealerne med plejebe-
hov. Man kunne godt forestille sig en inddeling, hvor arealerne opdeles efter om de skal af-
græsses med dyr, eller om der kan nøjes med en anden form for pleje, f.eks. maskinelt. 
 
Jens Knudsen mente, at græsningen må være at foretrække frem for afslåning. Ditte Svend-
sen svarede, at græsningen er at foretrække set fra en række forskellige vinkler. Men hvis 
færre og færre landmænd ønsker at forpagte arealer, må vi se os om efter alternativer. 
 
Jesper Tange kunne godt forstå, at der ikke længere er samme efterspørgsel. Ofte vil dyrene 
ikke tage på i vægt som følge af den magre bonitet. Og samtidig forringes kødværdien, når 
tilvæksten er for ringe, mente han. 
 
Der var enighed om, at en eventuel kommende nationalpark kan være medvirkende til en 
bedring af situationen omkring pleje af diverse arealer, herunder græsarealer med græs-
ningsbehov.   
 
5. Orientering om naturforvaltningsprojekter 
1) Ditte Svendsen orienterede om projektet med genopretning af Sundby Sø. Projektet skri-
der planmæssigt frem. Ingen har indgivet klager, og alle tilladelser er til stede for projektets 
realisering. Der er netop indgået aftale med entreprenøren, og selve anlægsarbejdet påbe-
gyndes 15. juni 2006. 
 
Der blev spurgt til entreprenørarbejdet. Ditte Svendsen svarede, at arbejdet blev sendt i of-
fentligt udbud. Fem bød på arbejdet, og der er indgået aftale med den billigste – en lokal en-
treprenør fra Thisted.  
 
2) Ditte Svendsen fortalte om arbejdet med de Vestlige Vejler. Området indgår sammen med 
tre andre lokaliteter i et projekt med forbedring af levesteder for engfugle. Der modtages EU 
Life-midler til finansiering af projektet. Projektet er berammet til de næste 4 år.  
 
Hensigten er helt overordnet at styre vandstanden og forbedre vandkvaliteten i området med 
henblik på at opnå en bedre ynglesucces for fuglene. 
 
Projektarbejdet omfatter bl.a., at diget rundt om Tømmerby Fjord skal forstærkes, og at mid-
delvandstanden skal hæves med 2 cm. Sidstnævnte betyder bl.a., at der skal indgås aftaler 
med de implicerede lodsejere om en højere vandstand på deres arealer. Samlet set drejer 
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det sig om et forholdsvis lille areal på 12-15 ha. Samtidig er de berørte arealer for størstede-
len eng- og rørskovsarealer. 
 
3) Ditte Svendsen orienterede også om skovrejsningsprojektet ved Åbybro. Der er tale om et 
rigtig godt projekt på ca. godt 60 ha involverende Åbybro Kommune, det lokale vandværk og 
Thy skovdistrikt. 
 
Distriktet er samtidig glad for, at der nu bliver mulighed for at rejse skov i et område med en 
ganske lille skovprocent, tæt på byen og på en lokalitet med vandindvindingsinteresse.  
 
Distriktet indgår i projektet ved at skulle opkøbe ca. 18 ha. De resterende ca. 45 ha erhver-
ves af kommunen og det lokale vandværk. Der udarbejdes lokalplan for området. 
 
Distriktet regner med at erhvervelser og magelæg er på plads inden årets udgang, så selve 
plantearbejdet kan påbegyndes til næste år  
 
6. Meddelelser  
1) Claus Rasmussen orienterede om status for salg og køb af ejendomme. Der er i alt solgt 
10 sommerhusgrunde i Klitmøller, og sagerne er afsluttet og på plads. 1 grund blev udstykket 
til 2. 
 
Salget af Haverslev og Ballerum Plantager er også afsluttet, der blev i alt solgt 6 delparceller, 
ca. 360 ha. Arealstørrelsen spændte vidt fra 4,5 til 195 ha.  
 
Der arbejdes pt. med salg af Langdal, skovridergård på det tidligere Hanherred distrikt. Salg 
af 3 ejendomme i Vilsund i f.m. naturgenopretningen af Sundby Sø. Salg af Abildgård, belig-
gende Korsø/Hjardemål Plantager. Endelig ønsker distriktet at sælge Vutborg, tidligere skov-
løbersted. Den endelige godkendelse af salget mangler.  
 
Jens Knudsen spurgte til politikken for distriktets salg af ejendomme. Ditte Svendsen svare-
de, at salget sker i henhold til et cirkulære fra Finansministeriet, der bl.a. omfatter offentligt 
udbud, overbudsrunde m.v. 
 
2) Ditte Svendsen omdelte ny folder for Svinkløv og Kollerup Plantage. Der er også en tysk 
udgave, hvilket er ret efterspurgt. 
 
Til næste år vil folderen for Fosdalen og Langdalen blive revideret og ajourført. 
 
3) Claus Rasmussen gjorde opmærksom på tilskudsordningen/-kontoen Lokale Miljøinitiati-
ver. Mere information kan findes på 
http://www.skovognatur.dk/Service/Tilskud/Lokale_miljoeinitiativer/ 
 
I 2006-2008 er der afsat årligt 3.9 mio. kr. til tilskud til organisationer, institutioner, initiativ- og 
interessegrupper mv. til initiativer, der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til na-
tur og miljø, herunder oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål. 

Der vil ved anvendelsen af bevillingen blive lagt vægt på støtte af projekter vedrørende kon-
kret, lokalt forankret miljøarbejde. 

7. Tidspunkt for næste møde 
Se ovenstående pkt. 2, hvor der er aftalt møde d. 25. september 2006. 
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8. Eventuelt 
Ditte Svendsen orienterede om en såkaldte ”miljømilliard” – der nu er blevet reduceret til ca. 
700 mill.kr. Der er dog stadig tale om rigtig mange penge. Der er fra centralt hold udarbejdet 
sigtelinier for det kommende arbejde med udvælgelse af naturforvaltningsprojekter. Man vil 
bl.a. gerne have kanaliseret midlerne i retning af afgrænsede geografiske indsatsområder, 
bl.a. peger man på den centrale Limfjord. 
 
Ditte Svendsen bad brugerrådet komme med forslag til mulige projekter. Man bedes være 
opmærksom på, at der især vil være fokus på habitat- og vandrammedirektiverne. Emnet 
ønskes drøftet på næste møde. 
 
 
 


