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I mødet deltog: Erik Bach Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 

  Søren Kiel, Turistorganisationerne 

  Holger Søndergaard, Biologisk Forening for Nordvestjylland 

  Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund 

  Herman Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund 

  Eigil Boye Mortensen, Beredskabsstyrelsen Nordjylland 

  Ole Olesen, Thisted Kommune 

  Jan Kristensen, Dans Ornitologisk Forening 

 

  Ditte Svendsen, skovrider 

  Henrik Schjødt Kristensen, skovfoged 

  Anne Sofie Knudsen, forstfuldmægtig 

  Lasse Sigurd Nielsen, studerende 

  Martin Bjork Christense, studerende 

 

Referent:  Karsten Frisk, distriktsfuldmægtig   

    

Afbud:  Hans Chr. Mikkelsen, Friluftsrådet   

  Karl Chr. Thøgersen, Landboforeningerne v/ Landbo Thy 

  Finn Borup, Uorganiserede brugere 

  Søren Trab Christensen, Uorganiserede brugere 

  Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune 

  Martin Friis, Morsø Kommune 

  

 

1. Gennemgang og drøftelse af det statslige vådområdeprojekt for Flade Sø. 

Skovfoged Henrik Schjødt Kristensen præsenterede aktuel status vedr. 

naturgenopretningsprojekt ved Flade Sø. Projektet går ud på, at man ved igen at 

lægge Hvidbjerg Å’s forløb igennem Flade Sø kan opnå en kvælstofreduktion på ca. 

90 tons pr. år. Resultatet bliver: Mindre kvælstof, bedre sigtbarhed, bedre 

vandkvalitet, bedre bundforhold, hvilket vil resultere i mere artsrig bundfauna og 

vegetation. Tilstedeværelsen af giftige brakvandsalger vil bliver reduceret. Vi har nu 

netop påbegyndt 2. lodsejerhøring og der er generelt god opbakning til projektet. Om 

kort tid indsendes den endelige projektansøgning til NaturErhvervsstyrelsen.  

Anlægsprojektet ventes at vil beløbe sig til ca. 12-13 mio. kr.    
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2. Orientering om samarbejdet mellem Københavns Universitet om 

undersøgelser af klitsøer. 

Henrik Kristensen orienterede: Vore klarvandede klitsøer – også kaldet Lobeliesøer 

– er måske ikke i så god tilstand, som vi tror. Denne naturtype er højt prioriteret på 

europæisk plan. Derfor gennemføres der nu et undersøgelsesprojekt i samarbejde 

mellem: 

 

 Aarhus Universitet 

 Biologisk Forening for Nordvestjylland 

 Nationalpark Thy 

 Naturstyrelsen Thy. 

 

Naturstyrelsen Thy har indgået samarbejde med Århus Universitet, Biologisk institut 

om måling af vandkemi, vandbalance, vandkvalitet og vandtilgang (hvor kommer 

vandet fra?). Eksempelvis har Tvorup Hul tidligere haft status som en værdifuld 

næringsfattig sø med flere rødlistede arter. Vandet er nu uigennemsigtigt og 

humusholdigt. Søen er med feltundersøgelsen. 

Biologisk Forening for Nordvestjylland bistår med GPS-kortlægning af sjældne 

plantearter. Endvidere undersøges der for tilstedeværelse af Stor vandsalamander og 

Rød spidsmus, der ligeledes GPS-kortlægges. Man kan på denne måde ad åre følge 

med i udviklingen af tilstedeværelsen af disse sjældne arter.    

  

3. Naturstyrelsens frivillighedspolitik. 

Forstfuldmægtig Anne Sofie Knudsen fortalte om Naturstyrelsens 

frivillighedspolitik. Der er meget arbejde i gang om synliggørelse af 

frivillighedsprojekter.  Der er lanceret hjemmesiden 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/frivillig-i-naturen/. Vi vil også 

her gerne tage konkrete initiativer omkring samarbejde med frivillige og grønne 

partnerskaber. Har Brugerrådet gode ideer til frivillighedsprojekter og 

partnerskaber, kontaktes Anne Sofie på anknu@nst.dk  

 

4. Meddelelser: 

 

 LIFE-projektet SårbarVestkystnatur: 

Der er nu givet endeligt tilsagn til projektet. Naturstyrelsens enheder langs 

den jyske vestkyst samt vestkystkommuner går i gang med kortlægning og 

bekæmpelse af Rosa Rugosa, der mange steder er et alvorligt problem. Rosa 

Rugosa betragtes som en invasiv art. Vi kan nu gå i gang, og projektet vil 

strække sig over en periode på 4 år.  

  

 100 ha ny skov i Thisted Kommune – status: 

 Plantningsarbejdet på skovrejsningsarealerne ved Eshøj er tilendebragt. 

 Planlægningen er udført med stort engagement fra lokale interessenter, og 

 pressedækningen har været formidabel. 

 Vi har yderligere 3 sager i konkret proces. Det drejer sig om ca. 18 ha. Ved 

 Nørhå, ca. 15 ha. Ved Sydthy Golfklub og ca. 3 ha. ved Snedsted. Disse arealer 

 ventes overtaget pr. 1. januar 2014, og plantning kan iværksættes i foråret 

 2014.  

  

 Bedre adgang til Nationalpark Thy, status for cykelstier: 

 Der asfalteres p.t. ved Hawblink, og der indvies på Store Cykeldag. Ved 

 Hanstholm skal ny cykelsti bindes sammen med det øvrige cykelstinet. 

 Strækningen Agger-Lodbjerg vest om Flade Sø påbegyndes om 

 muligt i oktober/november i år. På Agger Tange er alle tilladelser 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/frivillig-i-naturen/
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 efter lang tids forhandlinger nu i hus. Der skal udarbejdes udbudsmateriale og 

 indhentes tilbud, og projektet ventes igangsat i efteråret 2013.    

 Brugerrådet bemærkede, at de nye fugletårne ikke er helt stabile, og der 

 mangler bedre afmærkning til fugletårnet ved Ålevand. Enheden ser på sagen. 

  

  

 

 Gennemgående rideruter gennem Nationalpark Thy: 

 Der er nu afmærket ridesti fra Lodbjerg Fyr til Sørup. Der er afmærket og 

 skiltet i alt 80 km. Ridestier, hvilket er sket i samarbejde med nationalpark 

 Thy og hestesportsforeninger. Det er planen, at afmærkninger skal gå hele 

 hele vejen til Bulbjerg. 

 Holger Søndergård gjorde opmærksom på, at ridestien ved Madsbøl ikke 

 bruges. I stedet bruges Redningsvejen, der er under ødelægning af 

 hestefærdsel. Enheden ser på sagen.  

  

 Friluftszoner, blødt anlægsstop for friluftsfaciliteter: 

 Etablering af friluftzoner er i sin spæde start. Det er tanken, at alle naturens 

 brugerinteresser kombineres til 3 zoner: 

o Facilitetszone 

o Stillezone 

o Friluftzone 

Zonerne skal bruges som et planlægningsværkstøj til guidning/styring af 

friluftsaktiviteter. Fastlæggelse af zonerne vil ske i samarbejde 

interesseorganisationerne. Vi vil gerne have taget hul på opgaven, og gerne i 

forbindelse med driftsplanrevisionen i 2014 eller 15. Derfor er vi afventende i 

forhold til nye aftaler om større, vedvarende anvendelser af naturen og anlæg 

af nye faciliteter.    

 

 Agger Tange dispensation til ændret afløb påklaget: 

 Naturstyrelsen Aalborg har givet tilladelse til ændring af afløb fra de 

 fladvandede områder mellem Agger Tange og Kystvejen. Danmarks 

 Naturfredningsforening har imidlertid påklaget denne afgørelse. Der mangler 

 en VVM-screening, og en sådan iværksættes straks. En endelig afgørelse i 

 sagen forventes næppe at foreligge i 2013. 

 

 Personalesituationen – nye medarbejdere: 

 Der er inden for de sidste 9 mdr. sket en fornyelse i medarbejderstaben hos 

 Naturstyrelsen Thy. Det drejer sig om:   

 Vildtkonsulent Anton Linnet er gået på pension og afløst af Tommy 

Hansen, der kommer fra en tilsvarende stilling på Bornholm. 

 Skovfoged Thorbjørn Nørgaard er pr. 1. april forflyttet til Søhøjlandet, 

og vi har i stedet fået skovfoged Thomas Wessel Fyhn, der kommer fra 

en tilsvarende stilling på Rømø. 

 Hanne Stadsgaard Jensen har pr. 1. april fået ansættelse i Viborg 

Kommune. I stedet for er ansat biolog Kristian Mandsbjerg Nielsen, 

der tiltræder 1. juli. 

 I juni måned forlader vores 2 skov- og landskabsingeniør studerende 

Martin Bjork Christensen og Lasse Sigurd Nielsen os, og pr. 1. 

november ankommer 2 nye studerende.  

 

5. Næste møde 

  

 Næste møde afholdes: Den 14. november 2013 
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 Emner: Ingen emner foreslået. Emner kan altid indmeldes og optages på 

 dagsordenen til det kommende møde. 

  

 

6. Eventuelt 

Klage over afholdt maraton løb i Nationalparkens zone 1: 

Holger Søndergaard orienterede om at der var rettet en klage over et afholdt -løb i 

zone 1.  Biologisk Forening ser meget gerne, at sådanne løb fremover henlægges til 

andre zoner. 

Ditte Svendsen svarede, at Naturstyrelsen vil svare på henvendelsen.  

 

Fredningssag vedr. vindsurfing på Vandet Sø: 

Sagen er p.t. ikke endelig afgjort. Indtil da kan man færdes på Vandet Sø som hidtil. 

Når fredningsnævnets endelige kendelse foreligger, kan den håndhæves straks. I 

forhold til evt. anke, har kendelsen opsættende virkning, når den kommer. 

 

Farvel og tak fra Eigil Boye Mortensen: 

Sektionschef Eigil Boye Mortensen bad om ordet og takkede brugerrådet og Ditte 

Svendsen for et godt og konstruktivt samarbejde i Brugerrådet gennem årene. Dette 

blev for Eigil det sidste møde i rådet, inden han trækker sig tilbage på pension. 

Ditte takkede for Eigils interesse og engagement i arbejdet brugerrådet og ønskede 

han god vind i sin nye, kommende tilværelse.   

 

7. Besigtigelse af skovrejsningen ved Eshøj.  

Efter dagsordenens punkt 7. takkede Ditte Svendsen for et godt møde og meddelte, 

at hun desværre ikke kunne deltage i besigtigelsen. 

 

Den nye skovrejsning ved Eshøj, er 1. etape af erstatningsskoven i Thisted Kommune 

som følge af den politiske aftale om etablering af det nationale testcenter for 

vindmøller i Østerild plantage.  

 

Brugerrådet kørte til Eshøj for at besigtige skovrejsningen. Lasse Sigurd Nielsen 

fortalte om processen i projektet og oprettelsen af skovlauget, mens man vandrede 

ind over arealet. Interessen og spørgelysten var stor., Vejret var godt, og brugerrådet 

nød udsigten fra Eshøj.     

 

 

 

 


