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1. Referat fra sidste møde. 

Ingen bemærkninger 
2. Meddelelser 

Jesper Blom-Hansen JH er ny chef, og fortalte kort om sit arbejdsforløb og 
uddannelser frem til dato.  Frede Jensen arbejder som konsulent for Skov-og 
Naturstyrelsen. 
Skov-og Naturstyrelsen er blevet certificeret. At en skov er "certificeret" vil 
sige, at den har fået papir på at skovdriften lever op til bestemte standarder, 
som f.eks. at driften overholder bestemte krav til naturen og miljøet. 
Der er forskellige certificeringsordninger, hver med sine standarder. I 
Danmark er der udviklet standarder efter to systemer: FSC og PEFC. De har 
forskellige krav til drift og kontrol mv. . Skov-og naturstyrelsen er certificeret 
efter begge systemer. 
AK inviterede til samarbejde om hedepletvingen. Der er fundet nye lokaliteter. 
Jammerbugt kommune taler om afbrænding af små pletter, med henblik på at 
fremme djævelsbid, som er værtsplante for hedepletvingen. 
JH takker ja til samarbejde. Det er indlysende, at vi samarbejder. AK snakker 
videre med Thomas Retslof, som er skovdistriktets naturplejeansvarlige. 

3. Driftsplanarbejdet 
JH fortalte om den nye struktur efter opdelingen af Skov-og Naturstyrelsen i to 
ny styrelser. 



Dette har bl.a. bevirket, at vi ikke er nået så langt med driftsplanen. 
Vi skal imidlertid videre med arbejdet, og JA efterlyste Brugerrådets forslag til 
inddragelse af offentligheden i et offentligt møde. Hvad skal der til, hvis vi 
f.eks. gerne vil have 200 deltagere? 
JJ synes 200 måske er for ambitiøst. Foreslår en ekskursion i stedet for et 
aftenmøde i en mørk mødesal. 
AK var en af de få, der deltog i de offentlige ekskursioner. Anbefaler at bruge 
lokalaviserne. Give eksempler på, hvad befolkningen kan være med til at 
foreslå. Det er OK med et møde, men befolkningen skal føle det nærværende. 
PB. Er enig med AK. Lokalaviserne læses af de fleste. Det gør de andre 
aviser ikke. 
Måske skal der holdes to geografisk adskilte møder. 
JH Hvad med at invitere til en julefrokost og samarbejde med Vendsyssel 
teater om fremlæggelse af udvalgte, vigtige driftplanspørgsmål? 
Vi kunne også indbyde til en cafedag, hvor vi laver små borde, hvor de 
funktionsansvarlige var til rådighed for at modtage forslag og svare på 
spørgsmål. 
AK. Det kunne også gøres i samarbejde med kommunerne, som har lokale 
netværk at trække på. 
TB. Vi kan også inddrage naturvejlederne. 
JJ. Erfaringen viser, at hvis vi vil have en bredere deltagelse. Så skal der 
være en form for aktiviteter for børn og voksne. Her kan der så være nogle 
cafeboder eller lignende. 
AK mener, der er vigtigt at deltagerne hører hinanden forslag for at få en 
debat. 
HJ er bange for at det bliver for populistisk. Hvis vi appellerer til for mange 
børn og barnevogne, så får vi ikke brugbare og lødige forslag frem. Der bliver 
ingen diskussion, hvis vi defilerer ned igennem en række 
PB Det er nyt, at SNS er villig til at ofre noget på at få folk i tale. En helt ny 
vej, som f.eks. samarbejde med teatret. Det lyder interessant. 
AK foreslår, at vi lægger nogle problemstilling på Internettet. 
PA Det er vigtigt, at det er noget konkret, frem for bare at nævne at det er om 
en driftplan. 
HJ Hvis forarbejde er lavet godt nok, så vil anvendelse af lokalaviserne være 
givtige. Frederikshavn kommune har gode erfaringer med lokalaviser via 
deres grønne guide. 
JH Ved den nye styrelse, er det meldt klart ud, at Skov-og Naturstyrelsens 
opgave er at give befolkningen oplevelser i naturen. Det er SNS opgave at 
levere den vare, som befolkningen efterspørge. Derved bliver det SNS 
opgave, at forvalte naturen både som beskyttelse og benyttelse. 
TS gjorde opmærksom på samarbejde med VisitDenmark om naturen, som et 
vigtigt turistudviklingsparameter. 
JH efterlyste forslag til mødedato for et offentligt møde. 
AT foreslog et møde efter jul. 
MK Det ville være en fordel, om vi kunne få foreninger o. lign. i gang. 
HJ Frederikshavn kommune vil gerne have budskabet om tilskud til 
hedepletvingen ud til befolkningen, og har lige haft et møde herom, hvor der 



deltog 30 personer. Skovdistriktet vil sagtens kunne lave sådant et møde 
uden at skulle lave forslag 
JJ Hvis man skal bruge HJ´s forslag, så skal der afholdes en række lokale 
møder, fordi Hedepletvingen har lokal interesse. Derfor skal man gøre det 
mere decentralt. 
CB. Den almindelige dansker er jo medlem af de forskellige netværk. Hvorfor 
ikke så ikke arbejde på at få en række ”ambassadører” i tale, der i sit bagland 
kan komme tilbage med ønsker og forslag. 
 

4. Maarup Kirke 
JH Skovdistriktet har modtaget en underskriftsindsamling med ønske om 
flytning af Maarup kirke. Der skal være møde i Maarup kirkes kontaktudvalg 
den 11.oktober. Skov-og Naturstyrelsen har ikke præference for den ene eller 
den anden holdning. 
Kirken er bygget af marksten. Den kan ikke pilles ned, og opføres nøjagtigt, 
som den står i dag. 
CB. 90 % af Lønstrupbeboerne ønsker, at kirken flyttes, og der skal gøres et 
eller andet for at undgå den ydmygelse, det vil være, at den falder ud over 
skrænten sammen med skelletrester. Underskriftsgruppen undersøger, om 
man kan rejse midler, så den kan genopføres som kirke igen.  
JJ Det er svært at sige noget om, hvornår der sker noget med kysten. Det er 
en glæde, at befolkningen er ved at få en realistisk holdning til situationen. 
JH Spurgte, om det samlede Brugerråd er enige? Ingen i Brugerrådet er 
interesseret i at kirken skrider ned af skrænten. 
TL gør opmærksom på, at der skal tages hånd om blytaget. Der er ikke taget 
stilling til den i Ny Hjørring kommune, Men man bør måske arbejde for at flytte 
kirken ind i landet. Det kræver en række tilladelser, hvis det er det man vil. 
CB mener, at prisniveauet er afhængigt af ambitionsniveauet. 
AK foreslår, at man kunne markere, hvor kirken har stået. Så kan man følge 
med i, hvordan kirken ville skride i havet, efterhånden som kysten rykker 
tilbage. 
JJ Det skal være et eller andet, hvor man kan mindes og formidle historien 
om Maarup kirke. Det kunne udmærket være, som foreslået, en slags varde, 
med et formidlingssted, hvor historien kan fortælles. 
CB synes, at man skal finde ud af at gøre det så visuelt som muligt. 
TL Hjørring kommune har en sag til høring fra SIC om tilladelse til kystsikring. 
PB Det har været diskuteret i årevis. Det er nu, det skal besluttes.  
JH Blytaget skal formentlig tages ned i vinter. 
JJ Foreslår at finde et areal udenfor fredningsgrænsen, hvor kirken enten kan 
genopføres eller lægges i varde. 
JH efterspørger lokal hjælp til at finde et evt. genopførelsessted. 
 

5. Naturforvaltningsprojekt i Råbjerg Mose 
JH fortalte om baggrunden for projektet. Områder er formentlig verdens 
største rimme og doppelandskab. Skagen kommune ønskede for et år siden 
at afhænde et areal i Råbjerg mose. En gruppe lokale jægere havde forslag til 
hvordan området naturmæssigt kunne forbedres ved at lave en 



jordfordelingssag. En sådan er gennemført, og en række arealer er samlet i 
nogle bedre størrelser. Tilsammen ejer Åge V. Jensens Fond og Digets fond, 
Kragskovhede og SNS ejer ca. 400 ha. For at frembringe et forslag til den 
fremtidige brug af mosen er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis, 
jagtinteresserne, naturbeskyttelsesinteresserne og friluftsinteresserne.  Der 
foregår pt. ingen formidling af området. Der er en stigende tilgroning af 
mosen, som på sigt vil lukke mosen med skov. Der er en stor 
kronvildtbestand. Jægerne ønsker en fælles forvaltning af kronvildtet.  
Har Brugerrådet ideer til, hvordan vi kommer videre med projektet? 
Hvordan tilgodeser vi de forskellige interesser? Hvad skal vi med landskabet? 
PB Kender ikke arealet så godt, men forestiller sig, at det ligne Måstrup mose 
med antal veje igennem mosen. Mosen trænger til at blive ryddet op. Vi skulle 
gerne have en mose under udvikling og ikke afvikling. 
TB er med i friluftsarbejdsgruppen. Det er et område der er svært at færdes i, 
og det er heller ikke ufarligt. Rydningen vil være vanskelig. 
JJ Området indbyder til flersidig anvendelse. Indbyder til at der er enkelte stier 
samtidig med at naturen kan få lov til at udfolde sig. På lang sigt kan man 
forestille sig, at man opkøber arealer, når det er muligt, og samtidig ser det i 
sammenhæng med mulighederne for en samlet landskabsplan for Gaardbo 
sø området. 
PB Efter en jordfordeling er det svært at komme igennem med køb. 
TL vil gerne støtte, hvad JJ siger. Det er et unikt område for Hedepletvinge. 
Det er en del af Natura 2000 område, og man er derfor forpligtet til at gøre en 
indsat for Hedepletvingen. 
JH Nævnte at en hævning af vandstanden kan bekæmpe tilgroningen, men 
det kan måske få indvirkning på djævelsbids udbredelse. 
TL Nævnte, at dvævelsbid vil vandre højere op i landskabet, og stadigvæk 
være til stede. Ser ikke problemer med at lave formidling. Det vil måske 
konflikte lidt med jagt ellers ingen konflikter. 
HJ De store populationer ses i kulturlandskaberne mere end i rene 
naturarealer. 
PB ser, at kronvildtjagten er den væsentligste jagtinteresse. Det det dreje sig 
om, og jægerne er ved at finde en form for passende forvaltning af jagten. 
Dette skal ske indenfor en ramme af 6 år ellers vil Vildtforvaltningsrådet finde 
en løsning. 
JH Der er i udlandet mange steder meget avancerede formidlingsmetoder. 
JJ Man behøver ikke at tage så lang, for at kunne opleve sårbar natur. 
JH konkluderer, at Brugerrådet synes, at vi arbejde i den rigtige retning med 
projektet. 
JH nævnte, at Frederikshavn kommune lige nu er i gang med naturpleje 
omkring Milrimmevej (Napstjert mose). Kommunen laver 5 årlige aftaler med 
lodsejerne om naturpleje i Asperaprojektet (Hedepletvingeprojektet).  Har stor 
positiv respons fra lodsejerne. 
 

6. Rubjerg Knude (sandflugten i området) 
JH Hvad er Brugerrådets holdning til sandflugtsbekæmpelse i forhold til 
naturens frie udfoldelse? 



I de sidste 4 – 5 år har skovdistriktet begrænset bekæmpelsen  Før brugtes 
man 1 mil. Kr. pr. - år og i dag bruger man 450.000 kr.  
Rubjergmilen har en front på 3 km og rummer tre gange så meget sand som 
Råbjerg mile. Den har retning mod Hjørring bys centrum. Hvis man ikke 
stanser sandmilen, så vil den begynde at vandre med omkring 15 m om året. 
Der har været en del kritik fra landbrugere, som er generet af sandflugten. 
JJ klinten og sandet flytter sig. Når der er rigtig stormvejr står der en helt fane 
ud, og vi kan se milen flytter sig. Måske endda med mere en 15 m om året. 
Arealet foran milen består af havtorn. Ud fra et natursynspunkt vil det være 
fantastisk at slippe milen fri. 
CB sandflugten er blevet en plage i Lønstrup by, men den stammer måske fra 
et andet hul i klinten nærmere byen. Det kunne være spændende at se, 
hvordan knuden udvikler sig. 
TB Der er forskel på, hvor sandet kommer fra. Klinten eller stranden. 
PA kan huske fra sin barndomstid, hvordan man kæmpede med sandet, og 
forstår godt hvorfor landmændene føler sig generet. 
JH spørger om Brugerrådet mener, at vi ikke skal dæmpe omkring Rubjerg 
Knude? 
AT mener ikke, at vi skal lade milen vandre frit. Vil man se en mile der 
vandrer, kan man tage til Råbjerg Mile. 
JJ DN er lodsejer af Rubjerg Kunde. Og har som sådan bedt om at 
dæmpningen stoppes. 
JH nævnte, at der blev lyttet meget til Vilhjelmudvalgets anbefalinger om mere 
fri dynamik i naturen. 
TL Kender til klager om flyvesand i Hjørring kommune. Spørger om, hvad kan 
vi ellers få for 450.000 kr. 
AT kan sagtens finde naturprojekter til 450.000 kr. 
Flere i Brugerrådet gjorde opmærksom på, at der er ved at være et 
sikkerhedsproblem i de åbne bygninger, som er ved at komme frem. 
JH fornemmer, at der er rygdækning til at fortsætte hidtil praksis. 
 

7. Fri teltning 
JH fortalte, at vi skal tage stilling til omfanget af fri teltning i skovdistriktets 
områder. 
AK foreslår at vi går ind for fri teltning. Vi bør nævne noget om hund og hest i 
reglerne. 
PB er bange for, at der bliver et problem med affald. Foreslår at det er som 
det er nu. 
AK Dem der har lyst til at telte frit, vil ikke smide affald. I jagttiden vil det være 
et problem 
PB Det er ikke den mest oplagte tid at telte i jagttiden. 
JH Vi er ude i grænsetilfælde hvor vi skal afveje beskyttelse og benyttelse. 
Hvad siger turisterhvervet? 
TL. Dem der vil gøre det, gør det alligevel. Kan godt forestille sig, at der er 
arealer, hvor det af naturbeskyttelseshensyn er problematisk. 



JJ Langt de fleste statsskove er robuste naturtyper, som kan tåle det. Der kan 
måske gå sport i at køre rundt til sårbare områder, men det er nok ikke 
sandsynligt. 
HJ vi har altid været misundelig på allemandsretten i de andre nordiske lande. 
Nu kan vi få den. Det vil have stor pædagogisk betydning at have denne 
mulighed. 
CB Dem der vil bruge muligheden, er ikke dem der vil bruge en 
campingplads. 
PB synes, vi skal gøre det skal afprøves i praksis. Lad os se om det bliver et 
problem. 
AK Det er et problem, at publikum ikke ved hvornår der er jagt i et område. 
JH har erfaringer med, at hvis jagterne er kendte, så vil der i stigende grad 
være hegnsskytter ved jagterne. 
Brugerrådet diskuterede det fortsatte problem ved ikke at kunne skilte med, at 
der er jagt i områderne. 
JH konkluderede, at i princippet er Brugerrådet tilhænger af fri teltning og 
skovdistriktet afklarer små problemområder. 
 

8. Evt. 
AK Der bliver gravet råstoffer ud for Tranum klitplantage. En hest har siddet 
fast i kviksand. 
JH Det er bestemt, at en del af Tranum klitplantage skal bruges til 
sandindvinding. Der skal laves en VVM på projektet og herefter vil 
råstofindvindingen gå i EU-udbud. Vi vil huske, at tage spørgsmålet med i 
materialet. 
JJ nævnte, at præsentationen af Brugerrådet på skovdistriktets hjemmeside 
er forældet. 
AK Der er en del døde link på hjemmesiden. 
CB Toppen af Danmark er blevet et pilotprojekt til at deltage i helårsturisme, 
hvorfor destinationen skal udvikle naturområderne som en del af 
turisttilbuddene. 

9. Næste møde 
Onsdag den 16. april 2007 


