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Referat af møde i Brugerrådet for Naturstyrelsen Thy den 6. juni 2012. 
 
     
I mødet deltog: Herman Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund 
  Hans Chr. Mikkelsen, Friluftsrådet 
  Holger Søndergaard, Biologisk Forening for Nordvestjylland 
  Eigil Boye Mortensen, Beredskabsstyrelsen Nordjylland 
  Finn Borup, Uorganiserede brugere 
  Søren Trab Christensen, Uorganiserede brugere 
  Martin Friis Larsen, Morsø Kommune  
  Jan Kristensen, Dansk Ornitologisk Forening 
   
  Ditte Svendsen, skovrider, Naturstyrelsen Thy 
  Per Kynde, skovfoged  
 
Fraværende:  Erik Bach Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 
  Ole Olsen, Thisted Kommune 
  Henrik Beith, Turistorganisationerne 
  Karl Chr. Thøgersen, Landbo Thy 
  Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund  
  Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune 
 
Referent:  Karsten Frisk, distriktsfuldmægtig  
 

 
1. Lodbjerg Fyr, status og fremtidsplaner. 

Brugerrådet mødtes ved Lodbjerg Fyr, hvor Ditte Svendsen og Per Kynde præsente-
rede lokaliteten. Farvandsdirektoratet har sammen med 3 andre fyr overdraget Lod-
bjerg Fyr til Naturstyrelsen efter der har været kritik af salg af et fyr på Djursland til 
private. Fyret anvendes i dag som et naturstøttepunkt i et samarbejde mellem Natur-
styrelsen, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Nationalparken har indgået en 30-
årig lejeaftale, hvor fyret anvendes til formidling af nationalparken. Foreløbig er indret-
tet en plancheudstilling ved indgangen, åbnet et toilet til besøgende, etableret borde 
og bænke, indrettet overnatningsmuligheder for studerende og forskere samt igang-
sat en række vedligeholdelsesarbejder.  Skovhjælpere passer fyret og dets omgivel-
ser på bedste vis. 
 
Det er planen, at fyrets bygninger skal indrettes til naturformidling og Naturstyrelsen 
har sammen med fyret fået en bevilling på 600.000 kr. som ”seedmoney” til supple-
ring af eksterne midler. Nationalpark Thy arbejder på at skaffe medfinansiering fore-
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løbig til et forprojekt. Vestkyststiens cykelrute forventes omlangt, så den passerer fy-
ret. 
 

2. Besigtigelses- og informationstur på Agger Tange. 
Efter besigtigelsen af Lodbjerg Fyr kørte Brugerrådet til Agger, hvor man gjorde holdt 
på diget i Aggers sydlige udkant. Herfra havde man god oversigt over Agger Tange. 
Naturstyrelsen har fået Agger Tanges naturarealer overdraget af Kystinspektoratet, 
der fortsat ejer sikringsanlæggene og de arealer, der foretages kystsikring på.  
 
Tangen har et rigt fugle- og planteliv, der bevares via afgræsning af strandengene. 
Der har gennem flere år været arbejdets med græsningstryk og hegnssætning sam-
men med forpagterne. Tilstanden for særligt de truede engfugle er hermed forbedret, 
og i dag kvitterer ynglefuglene med øget tilstedeværelse og større ynglesucces.  
 
Jan Kristensen nævnte, at der også arbejdes  med et projekt, der har til formål at kon-
trollere vandstanden i den sydligste lagune, som støttes økonomisk af Nationalpark 
Thy. I perioder kan vandstanden her blive så høj, at strandengene oversvømmes til 
skade for fuglelivet. Der undersøges, hvordan man kan etablere en afvandingskanal 
og en rørunderføring til havnen til regulering af vandstanden, hvilket giver udfordrin-
ger, da der skal tages højde for store sandvandringer langs kysten. 
 
I løbet af 2012 forventer Naturstyrelsen at udarbejde en ny vandretursfolder for Agger 
Tange, der samtidig skal medtage bestemmelser om fredningen. Folderen skal være 
grundlag for opsætning af informationstavler i området.  I øvrigt opsættes røde pæle 
og med ministeriets logo og andre piktogrammer. 
 
Blandt de mange tiltag på Agger Tange blev også nævnt, at nationalparkens vel-
komstcenter med udsigtspunkt på taget er tæt på færdiggørelse, samt at der plan-
lægges cykelsti fra Agger til  færgehavnen i 2012/13. 
 

3. Natura-2000 planer for statsejede arealer 
Udkast til Natura 2000-plejeplaner for statsejede arealer er nu endeligt færdige. Pla-
nerne ligger til høring i perioden 8. juni – 17. august. Planerne kan findes på: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Plejeplaner/ 
For NST Thy drejer det sig om 12 planer fordelt over 3 kommuner, foruden at enhe-
den har ansvar for planer, der involverer arealer i yderligere 3 kommuner. Brugerrå-
det opfordres til at  besøge hjemmesiden og evt. kommentere planerne . 

 
4. Orientering: 
• Flade Sø, undersøgelse af muligheder for nyt statsligt vådområdeprojekt. 

Ditte Svendsen orienterede om et projekt, hvor man ønsker at lede vandet fra Hvid-
bjerg Å ind igennem Flade Sø (som oprindeligt), hvorved der kan sikres omsætning af 
ca. 90 tons kvælstoftilgang om året, inden vandet løber ud i l Limfjorden. Projektet har 
ophæng i Den Statslige Vådområdeindsats, der primært har til formål at binde kvæl-
stof. Status er, at der nu arbejdes på at udbyde et forprojekt til eksterne rådgivere. 
Forprojektet skal danne grundlag for beslutning om gennemførelse af projektet, for 
myndighedsbehandling  og for valg af anlægsdesign. Der vil blive afholdt dels et snar-
ligt lodsejermøde  for de berørte sø- og bredejere dels et offentligt høringsmøde for 
alle interesserede.  
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• Status for etablering af Det nationale testcenter for vindmøller, implementeringsplan 
og naturovervågning. 
I forhold til den oprindelige plan er skovningerne langt fremskredne. Der mangler ca. 
5 %, der skoves inden 1.oktober. Der henligger en del træer til fortørring inden de 
hugges op til flis. Der er etableret en række vådområder i Hjardemål og Østerild plan-
tager og i Tømmerby Kær.  
Styrelsen har indgået aftale med DMU om overvågning af især fugle og flagermus i 
området. Også andre dyrearter og flora overvåges. For at konstatere, hvad en fjer-
nelse af organisk materiale fra jordbunden, hvor skoven er fjernet betyder, er der 
etableret forsøg med fjernelse af førn. Det sker ved afbrænding og ved fysisk fjernel-
se.  Overvågningen vil stå på i 5 år. Det første års overvågning afrapporteres inden 
udgangen af juli. 
 

• Status for etablering af 100 ha erstatningsskov i Thisted Kommune.  
Som en udløber af Østerildprojektet er det besluttet, at staten skal opkøbe 100 ha 
jord og iværksætte skovrejsning til erstatning for skov, der fældes i forbindelse med 
testcentret i Østerild klitplantage. En  lodsejer har afgivet salgtilbud og en række an-
dre har fået tilsendt skema til afgivelse af tilbud, som skal godkendes af SKAT, inden 
vi kan gå i realitetsforhandlinger. 

 
• Status for AFF-projektet, Bedre adgang til Nationalpark Thy, herunder lancering af ny 

cykel- og vandreguide og indvielse af cykelstietape. 
Fredag den 8. juni indvies næste etape af cykelstiprojektet, der går gennem Hvidbjerg 
Klitplantage. Samtidig præsenteres en ny vandre- og cykelguide, ”På Sporet af Nati-
onalpark Thy”, der udgives af Nationalpark Thy. Status på AFF-projektet er følgende:
  

• Cykelsti fra Agger til Agger Tange, myndighedbehandling pågår.  
• Cykelsti fra Hanstholm til Hjardemål  forventes påbegyndes næste sommer 
• Cykelsti langs Stenbjergvej, myndighedsbehandling pågår 
• Cykelsti langs Hawblink til Nr. Vorupør, myndighedsbehandling pågår  
• 4 fugletårne- og skjul, under udførelse 
• Klitmøller- Hawblink, slidlag på asfaltstrækninger under udførelse 
 
Netop godkendte ændringer og tilføjelser: 
• Cykelsti gennem Lodbjerg klitplantage, omlægning af national cykelrute 
• Kystvejen ved Hanstholm: Cykelsti op ad kystskrænt mod Hanstholm Fyr 
• Cykelsti langs Klitmøllervej i Vilsbøl Plantage. 

 
Derudover har AFF godkendt at 650.000kr fra adgangsprojektet overføres til produk-
tion af informationsmateriale til Nationalpark Thy’s nyetablerede friluftsknudepunkt 
ved færgehavnen på Agger Tange. Pengene tages fra budgettet for fugleskjul ved 
Agger Tanges nordende, der reduceres til en beskeden observationspost. 
 

• Adgangsforbud i fuglenes yngletid på Lyngby Hede. 
Ca. hvert 4. år  har brugerrådet drøftet forlængelse af adgangsforbud i fuglenes yng-
letid for en række klithedeområder, bl.a.  Lyngby Hede. By- og Landskabsstyrelsen, 
Ålborg fandt ved seneste forlængelse ud af, at Skov- og Naturstyrelsens hidtidige  
adgangsforbud strider imod fredningskendelsen for Lyngby Hede m.v.’s ordlyd. NST 
Thy anmodede derfor fredningsnævnet om en dispensation, der muliggjorde en fast-
holdelse af adgangsforbuddet. Fredningsnævnet har dispenseret i henhold til ansøg-
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ningen, men Friluftsrådet har klaget over afgørelsen. Naturstyrelsen erkender, at det 
er uheldigt, at adgangsforbuddet i mange år er blevet forlænget, selv om det er i strid 
med fredningskendelsen. Friluftsrådet har efter Naturstyrelsens besvarelse af en 
række spørgsmål trukket sin klage tilbage. 
 

• Naturstyrelsens nye struktur 
Naturstyrelsen er p.t. i færd med at fastlægge den fremtidige struktur. Den mest iøj-
nefaldende konsekvens er, at landsdelstrukturen og de tidligere miljøcentrene (Ål-
borg, Århus, Ribe, Ringkøbing, Odense, Roskilde og Nykøbing F) nedlægges. Myn-
dighedsopgaver flyttes til København sammen med en række nøglemedarbejdere på 
disse områder. Øvrige medarbejdere fra miljøcentrene ”fordeles” på de decentrale 
”skovenheder” og de nye enheder benævnes naturforvaltningsenheder. Grundvands-
kortlægningen vil blive samlet i Ålborg. 
En væsentlig del af denne omorganisering har til formål at effektivisere og modernise-
re Naturstyrelsen samt at finde besparelser. Ved nedlægning af miljøcentrene kan 
spares ca. 13. mio. kr. i husleje.  
Strukturændringen får ikke de store konsekvenser for NST Thy, da ingen nye opga-
ver og medarbejdere forventes placeret her og kun meget begrænsede myndigheds-
opgaver planlægges centraliseret.    

  
5. Punkter til næste møde.  

Der blev foreslået følgende emner: 
 

• Status for naturplejen, effekten heraf og fremtidig pleje – bl.a. i relation til de 
udsendte forslag til plejeplaner for Natura 2000 områder? 

• Offentligt møde om Flade sø hvor Brugerrådet deltager. (Ref; Der foretages 
ikke valg til brugerrådet før i 2014 jf. beslutning i 2010 om udpegning af alle 
medlemmer for en 4- årig periode) 

• Status for projekt LIFE- overdrev, ”Rynket rose”. Hvad er erfaringerne med 
den foretagne bekæmpelse? 

 
6. Næste møde, tid og sted 

Den 8. november 2012 kl. 14:00 
 

7. Eventuelt   
Hans Chr. Mikkelsen spurgte om der kommer en afløser for vildtkonsulent Anton Lin-
net, når han fratræder? 
Ditte Svendsen svarede,at en ny vildtkonsulent vil tiltræde 1.9.12. 
 
Martin Larsen fortalte, at Morsø og Skive kommuner arbejder på at få molerområder-
ne ved Hanklit og Knude Klint optaget på Unesco’s Verdensarvsliste. 

 
 
 
 
 
     Med venlig hilsen 
         Karsten Frisk 
Sekretær for Brugerrådet. 


