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Ditte Svendsen bød velkommen til mødet, en særlig velkomst lød til Hans Chr. Mikkelsen, 
nyt medlem af distriktets brugerråd. Hans Chr. Mikkelsen repræsenterer Friluftsrådet.  
 
Ditte Svendsen orienterede om det efterfølgende offentlige møde, hvor distriktets nye drifts-
plan er til høring for alle interesserede. Man har således mulighed for at komme med be-
mærkninger til den plan, der udstikker rammerne for driften af distriktets arealer i de næste 
15 år. Den nye driftsplan angiver også sigtelinierne for arealerne på 
langt sigt, 2-300 år. 
 
Ditte Svendsen forklarede, hvorfor der har været en mindre pause i 
rækken af offentlige møder. Der har været holdt så mange møder i for-
bindelse med nationalparkprojektet, at man i samråd med brugerrådet 
fandt det passende at udskyde de offentlige møder til efter forarbejdet 
med nationalparken. 
 
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde. 
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1. Dagens tema: ”Miljømilliarden” 
Ditte Svendsen introducerede punktet ved at fortælle om baggrunden for den ekstra bevilling 
på 700 mill.kr., der må betegnes som et historisk løft i den danske naturindsats. Midlerne er 
afsat på finansloven og skal i perioden 2006-2009 være med til, at der bliver skabt mere og 
bedre natur samt et renere vandmiljø. For distriktets brugerråd er området omkring Limfjor-
den aktuelt. 
 
Henrik Schjødt Kristensen forsatte med at fortælle om baggrunden for bevillingen, herunder 
betingelserne for at kunne få tilskud. Projekterne skal resultere i synlige gevinster for natu-
ren, vandmiljøet og friluftslivet. Projekterne skal samtidig i særlig grad bidrage til opfyldelse 
af de internationale forpligtigelser, der ligger indenfor EU’s vandrammedirektiv, habitatdirekti-
vet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. 
 
Indsatsen tænkes samlet indenfor 10-12 større geografiske indsatsområder, hvor især reduk-
tion af næringsstoftilførsel er i fokus sammen med ønske om en generel forbedring af natur-
tilstanden. 
 
Henrik Schjødt Kristensen gennemgik nogle analyser, der anskueliggør naturtilstanden i Lim-
fjorden. Undersøgelserne, der fortaget af Danmarks Miljøundersøgelser, peger på, at der er 
store problemer som følge af øget tilførsel af næringsstoffer. Det har bl.a. betydet, at store 
dele af fjorden lider af iltsvind, pt. ca. 16%. Især landbruget er den store synder, ca. 3/4 af 
den samlede kvælstofmængde, der tilføres fjorden, kommer fra landbruget.  
 
Forbedring af naturtilstanden i Limfjorden bør således tage udgangspunkt i en reduktion af 
udledningen af næringsstoffer. Beregninger har vist, at den billigste måde at reducere udled-
ningen på er at retablere vådområder.  
 
Henrik Schjødt Kristensen viste regionens Natura 2000- arealer, samt Viborg Amts udpeg-
ning af vådområder i forbindelse med deres regionplanlægning. Det vil være naturligt at tage 
udgangspunkt i disse projekter. Efterfølgende fulgte en gennemgang af de projekter, som 
Thy skovdistrikt allerede er i gang med at realisere: Engfugleprojektet (Life-projekt) i de Vest-
lige Vejler, Vullum Sø og Sundby Sø. 
 
Ditte Svendsen bed om bemærkninger til Henriks gennemgang. Johan Svanborg mente, at 
antallet af sæler er den direkte årsag til de faldende fiskebestande i fjorden. Den reducerede 
fangst af fisk i fjorden skyldes således ikke kun landbrugets udledning af næringsstof-
fer/iltsvind. Johan Svanborg gjorde ligeledes den bemærkning, at man skal sørge for at bru-
ge pengene rigtigt. Ditte Svendsen svarede, at man i dag er langt bedre til at planlægge na-
turgenopretningsprojekter, end man var tidligere. 
 
Efterfølgende var der diskussion om fiskebestandenes udvikling i fjorden. Holger Sønder-
gaard mente, at forløbet er ret typisk. Til at begynde med falder antallet af fisk med en lille 
andel hvert år som følge af dårligere miljøforhold. Så pludselig sker der et markant fald - be-
standskurverne ”knækker”, bestandene kan ikke længere klare sig som følge af de miljø-
mæssige forringelser.    
 
Jens Knudsen spurgte, om de nye støtteregler indenfor landbruget kan være medvirkende til 
en bedring af naturen og miljøet. Claus Rasmussen svarede, at de nye regler alt andet lige 
vil have en gunstig effekt på naturen. Det er ikke længere krav om, at markerne skal dyrkes 
for at få tilskud til dem. Marginale områder må derfor formodes at blive taget ud af produktio-
nen til gavn for naturen.   
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Ditte Svendsen redegjorde for midlernes anvendelse set i forhold til de internationale miljø-
forpligtigelser og spurgte, om brugerrådet havde forslag til mulige projekter. Holger Sønder-
gaard svarede, at han gerne så, at projekterne bliver udpeget med henblik på at beskytte 
sjældne og truede arter. Ofte er der tale om forholdsvis små lokaliteter, hvor problemet er, at 
de er under tilgroning. Mange steder er man meget tæt på det stadie, hvor de truede arter vil 
uddø, hvis der ikke sættes ind nu med plejetiltag.  
 
Holger Søndergaard ville gerne have, at der bliver udarbejdet en liste over lokaliteter med de 
mest truede arter. Blandt disse kunne der udpeges 15-20 lokaliteter som selvstændigt pro-
jekt, f.eks. kystskrænter/kalkskrænter.  
 
Finn Engholm var enig i Holger Søndergaards betragtninger om kystskrænter og foreslog 
Gasbjerg ved Ballerum. Derefter fulgte en kort diskussion om Gasbjerg og de begrænsninger 
der ligger for at kunne inddrage området i arbejdet.  
 
Ditte Svendsen bad Holger Søndergård om at komme med forslag til mulige projekter. Hol-
ger Søndergaard indvilgede i at sende sine forslag til distriktet, som så vil sørge for, at alle 
medlemmer blive orienteret. 
 
Ole Olsen mente, at projekterne skal ligge indenfor de udpegede habitatområder. Det læg-
ges der op til i materialet. Ditte Svendsen var enig men sagde, at hun gerne ser ”alle sten 
vendes”, inden man udvælger de fremtidige projekter. Man kunne derfor tilslutte sig, at alle 
arealer, der afvander til Limfjorden, er i spil på nuværende tidspunkt, hvor alle muligheder 
skal vurderes. 
 
Johan Svanborg spurgte, om skovrejsning kan komme ind under ordningen. Ditte Svendsen 
svarede, at skovrejsning indgår på lige fod med andre naturgenopretningstiltag.    
 
Jacques Gustin sagde, at Hundborg Mose vil egne sig som projekt. I det hele taget vil områ-
det fra Hundborg Mose til Krik Vig være velegnet. Det ville også give et friluftsmæssigt løft. 
Forslaget gav anledning til en længere diskussion om mulighederne med Hundborg Mose. 
Tanken op at retablere mosen er ikke ny. Lokale kræfter i området har tidligere arbejdet med 
at lukke vand på arealet. Forudsætningerne er således måske til stede. 
 
Ole Olsen nævnte også Tissing Vig som et muligt projekt – det projekt ”ligger lige til højrebe-
net”, jf. udpegningen i regionplanen. Holger Søndergaard var enig. Området er rigtigt slemt i 
forhold til udledning af næringsstoffer.  
 
Hans Chr. Mikkelsen spurgte til Vullum Sø og hvad planerne er med det område. Ditte 
Svendsen svarede, at hensigten er at forbedre naturtilstanden i området ved at øge vand-
standen i området, gerne til tidligere niveau. Vullum Sø er en næringsfattig klitsø. 
 
Ditte Svendsen rundede punktet af med at sige, at der vil blive taget kontakt til kommunerne i 
området for også at inddrage dem i arbejdet. Amternes udpegninger vil være det naturlige 
udgangspunkt for de diskussioner. 
 
Endelig sagde Ditte Svendsen, at punktet vil blive taget op igen på næste møde, samtidig 
bad hun om, at alle gik i tænkeboks med hensyn til at komme med forslag til projekter.    
 
2. Forberedelse af det offentlige møde 
Ditte Svendsen spurgte, om nogen havde lyst til at fortælle om arbejdet i brugerrådet. Ingen 
melde sig og Ditte Svendsen bad derfor Jens Knudsen om at komme med et kort indlæg. Det 
indvilgede han i. 
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Ditte Svendsen spurgte, om der på det offentlige møde skulle vælge to repræsentanter for de 
uorganiserede brugere. Tidligere valgte man én hvert år for at få en løbende udskiftning. Re-
præsentanter for de uorganiserede brugere sad tidligere i to år af gangen.  
 
Jens Roesgaard så gerne, at der vælges to medlemmer. Det var der enighed om. Det blev 
ligeledes bestemt, at man skulle kunne stemme på op til tre kandidater. Endelig blev det ved-
taget, at den der få flest stemmer skal sidde 4 år, den med de næst fleste stemmer sidder 2 
år.    
 
På det offentlige møde blev Niels Odder valgt til at sidde i brugerrådet i de næste 4 år. Jens 
Knudsen blev valgt for en 2-årig periode (han sidder allerede i rådet). 
 
3. Eventuelt 
Der blev fastsat nye mødedatoer. Der holdes brugerrådsmøde igen den 6. februar 2007 og 
den 14. juni 2007, begge dage kl. 14.30. 
 
Ditte Svendsen orienterede om, at Skovens Dag 2007 afholdes den 13. maj 2007. 
 
Johan Svanborg meddelte, at han stopper i brugerrådet som følge af kommunalreformen. 
Johan Svanborg takkede for den tid, han havde siddet i brugerrådet, Ditte Svendsen kvitte-
rede ved at takke Johan Svanborg for hans bidrag til arbejdet i rådet. 
 
Endelig takkede Ditte Svendsen for dagens møde. Endvidere takkede hun dem som efter af-
tenens offentlige møde måske ikke længere vil være at finde i distriktets brugerråd. 
 
 
 
 


