
Referat af møde i Brugerrådet for SNS Vendsyssel den 22. 04. 2009. 
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Danmarks Jægerforening: Poul Beit PB 
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA 
Friluftsrådet: Thomas Jensen TJ 
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Dansk Kennelklub Jane Madsen 
 
Fraværende:  
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby 
Læsø Kommune: Søren Schmidt 
 
Dagsorden: 
 

1. Orientering 
JBH orienterede om at Friluftsteamet hos Skov-og Naturstyrelsen, Vendsyssel er styrket. 
Vi er i gang med at revidere vandreturfoldere. Skagen, Tversted, Skagen og Ålbæk er 
fremme før sommerferien. Fuglefolder og Byfogedskoven er ved at blive revideret. Folderne 
renoveres af arkæolog Marie Ax, som er ansat frem til efteråret. 
PA ville gerne kende arbejdsfordelingen i det nye friluftsteam. 
JBH fortalte at, Hans-Henrik Jørgensen hovedsagelig står for den daglige drift, Torben 
Stæhr står mest for de udadvendte kontakter, naturvejledningen og erhverv og 
turistudviklingen. Helene Overby står for at det lovgivningsmæssige er på plads. 
 

2. Orientering om Naturkanonen. 
JBH: Vi har afholdt Naturkanonarrangementer inkl. Ministerbesøg til en naturkanontur i 
Råbjerg Mile. Vi har sammen med Nordjyske Tidende og et dommerpanel udvalgt de 
nordjyske forslag til en National Naturkanon. 
På national plan skal der nu nedsættes et dommerpanel. 
TJ foreslår at vi indstiller en person fra vores Brugerråd. Synes at SNS ikke rigtig har bragt 
brugerrådene i spil i forhold til Naturkanonen. Foreslår derfor at vi bringer brugerrådet hér i 
spil ved at indstille en person. 
PBJ er enig med Thomas. 
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GH er ligeledes enig 
TJ foreslår, at vi tænker over det, og fremkommer med et forslag til en person, som ikke 
nødvendigvis er en aktiv organisationsperson. 
Det aftaltes, at da fristen for indsendelse af forslag til Naturkanonen er den 10.maj, så skal 
forslag til person fremsendes til SNS, Vendsyssel inden Bededagsferien. 

3. Friluftsrådet orienterer om Nationalparken 
TJ fortalte om baggrunden for Friluftsrådets forslag til nationalparkområder. Der var fra 
starten dengang tale om 16 områder. Heriblandt Skagen Odde, som blev droppet, da 
1.runde gik i gang. Nu fortsætter arbejdet med udpegning af nationalparker, så derfor 
mener Friluftsrådet, at Skagen Odde skal tages op igen. 
TL fortsatte med at fortælle, at der er nedsat en initiativgruppe (DOF, DN og Friluftsrådet), 
som nu er afløst af en styregruppe, som arbejder for at få en Skagen Odde nationalpark. 
Under styregruppen er der nedsat 6 arbejdsgrupper: 

Områdeafgrænsning 
Friluftsliv 
Kulturhistorie 
Erhvervsliv 
Borgerinddragelse 
Natur 

Det første møde med styregruppen starter på mandag. Der kunne godt være flere 
deltagere i arbejdsgrupperne, blandt andet for at sprede de faglige interesser i arbejdet. 
Hjørring kommune er projeksekretariat. Frederikshavn står for projektkoordineringen. 
Projektkoordinator bliver Lars Enevoldsen. Se hjemmeside: 
www.nationalparkskagensodde.dk
ES spurgte om der er en tovholder i hver gruppe. 
TL fortalte, at der er udpeget en tovholder, men ikke en formand. Det bliver valgt formand 
på første møde, som afholdes mandag den 27. april kl.19 på Sundhedshøjskolen kl. 19. 
Opfordrede til, at der møder flere op til mødet på mandag. 
TJ ville gerne vide, om SNS kunne påvirkes til at deltage mere aktivt i Nationalparkarbejdet. 
Store dele af områderne i nationalparken udgøres jo af statens arealer. 
Selv om SNS ikke kan deltage direkte i arbejdet, så vil TJ gerne have afklaret muligheden 
for, at SNS som myndighed kan og vil bidrage til arbejdet. 
JBH forklarede, hvorfor vi ikke deltager i arbejdet. I første runde blev der oprettet 5 
nationalparker. Her bruger SNS personaleressourcer. Alle andre nationalparkprojekter har 
vi ikke ressourcer til at deltage i. Og det er klart alene ud fra en ressourcebetragtning. Kan 
godt se, at det ser underligt ud at vi ikke deltager, da vi er største lodsejer og også 
myndighed. 
Er der konkrete arbejder, som vi kan hjælpe med, som f.eks. hvordan koordinerer vi 
friluftsliv, stier osv., så bidrager vi gerne. 
TJ: Arbejdet skal være afsluttet i løbet af et år, fordi der er flere og nok til en 2.runde. Tror 
ikke, der bliver en 3. runde. 
Tilmelding til at deltage i arbejdet foretages til Thomas Lumholdt. 
JBH spurgte, om der har været bilaterale forhandlinger med landbruget. 
TJ forklarede, at landbruget har så få personer, at den demokratiske situation nu er sådan, 
at landbruget må erkende, at der er steder, hvor der skal være nationalparker og natur og 
andre steder, hvor der skal være intensivt landbrug og jordbrugsproduktion. 
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TJ synes, at det er en åbning, at SNS er behjælpelig med arbejdet, men er skuffet over at 
SNS ikke direkte deltager i arbejdet. 
PBJ mener, at landbruget er bange for, at der ikke er garanti for, at der ikke sker yderligere 
stramninger for landbrugsdrift. Kan godt se, at landbrugsjorden på Skagen Odde ikke er af 
Danmarks bedste boniteter. 

4. Grønne partnerskaber. 
TJ vil gerne have en orientering om, hvilke grønne partnerskaber enheden deltager i. 
JBH fortalte, at vi ikke deltager i nogle. Med behandler nogle udefra, bl.a. en fra Vester 
Hjermitslev Borgerforening, Jammerbugt kommune. Shelterplads og kanooptrækningsplads 
ved Ryåen, Jammerbugt kommune. En tredie fra Jammerbugt kommune. 
TJ spurgte, om alle har været behandlet i det Grønne Råd. 
JBH kunne svare bekræftende. De grønne partnerskaber, som er aftalt mellem 
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne og SNS har en begrænset 
løbetid. 

5. Hvad sker der med projekt Østerklit 
TJ nævnte at der er dispensation, som udløber. 
TS nævnte, at dispensationerne er udløbet. 
JBH fortalte, at vi nu sætter Marie Ax på projektet, som nok skal omformuleres. Vi vil derud 
fra tage stilling til det videre forløb. dvs. vi sætter igen ressourcer på projektet, for at give 
det en chance. 
JBH konkluderede at Marie Ax orienterer Kjeld Larsen og Torben Bartholin. 
 

6. Orientering om statur på driftsplan 
JBH pga. manglende interne ressourcer har vi ikke fået indskrevet høringsfasens forslag 
ind i driftsplanen, men vi arbejder allerede nu, som om driftplanen er gældende. 
TJ undrede sig over, at der er slået på trommer for at bidrage til driftplanen, og så sker der 
ikke spor. Det er lidt dumt. 
Savner en tilbagemelding i forhold til de svar, der er indkommet. 
JBH fortalte, at der kom få svar, og alle har fået kvittering. Der kom ikke en eneste kritisk 
kommentar til driftsplanen. 
 

7. Orientering om tilvejebringelse af årets arbejdsprogram. 
JBH fortalte om enhedens nye organisering i teams. Afklarede hvordan det ændrer sig i 
forhold til den tidligere organisation. 
For at sikre, at det der skal laves, er det, der er mest nødvendigt at få lavet starter vores 
årlige planlægning med en stor workshopdag, hvor alle medarbejdere bidrager med forslag 
og ideer, som bringer os hen imod vores vision og målsætning. Disse forslag bliver samlet, 
og prioriteret. JBH spurgte om Brugerrådet har lyst til at deltage i workshopdagen i år. 
TJ synes, at det er en god ide, og vil gerne deltage. 
JBH kunne konkludere, at alle i Brugerrådet gerne vil deltage i den kommende 
workshopdag. 

Datoen bliver: Tirsdag den 15. september 
8. Distriktets økonomi 

JBH orienterede om afskedigelsesrunden i efteråret og forløbet heraf. Oveni er der kommet 
finanskrise. SNS sælger for ca. 250mill.kr.træ om året. Når byggesektoren går i krise, så 
går det ud over træsalget. Træsalget er pt. halveret og til lavere priser. Der mangler altså 
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ret mange mill.. Man arbejder på at finde en løsning. Det er ikke tidligere sket, at der så 
hurtigt sker en afmatning. Herudover har vi på enheden problemer med billeangrebet træ, 
som skal nødskoves. Man arbejder sammen med Finansministeriet på at finde en løsning. 
På enheden planter vi således selv alle forårets planter, i stedet for at bruge ekstern 
arbejdskraft. 
PA ville gerne vide, om der kan laves nye faciliteter, som f.eks. pæle til de faste O-poster. 
JBH nævnte, at der er afsat midler til nye tiltag, men det er usikkert pt. Hvor mange vi kan 
anvende. 

9. Eventuelt 
JBH orienterede om det nye katalog ”Naturen på Toppen”. Der er godt 200 arrangementer, 
hvoraf de 30 laves af Frederikshavn kommune. Jammerbugt og Hjørring kommuner laver 
ikke selv naturvejledning, og deltager derfor ikke. Brønderslev kommune har valgt at 
markedsføre sine arrangementer selv. 
TJ orienterede om seminar i Norge den 18.og 19. juni om friluftsliv ved klimaændring. 
ES spurgte om der er tilskud til skovrejsning udenfor skovrjsningsomåderne. 
JBH nævnte at det i praksis ikke finder sted. 
TS orienterede om projekt ”Coast a live” og projekt ”Rekreative ruter”. 
 
Referat: Torben Stæhr 
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