
Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands Statsskovdistrikt 
tirsdag den 28. marts 2006 kl. 14 i Skagen. 
 
I mødet deltog:  
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA 
Danmarks Jægerforbund: Poul Beit Jensen PBJ 
Friluftsrådet: Thomas Jensen TJ 
Hirtshals kommune: Jørgen Jensen JøJ 
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH 
Læsø Kommune: Søren Schmidt SS 
Skagen Kommune: Jens Borup JB 
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen OKJ 
 Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen JJ 
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby HS 
Nordjyllands Statsskovdistrikt: Frede Jensen FJ 
Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr TS 
 
Fraværende:  
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald 
Dansk Orienterings-Forbund: Norman Andersen  
Distination ”Naturen på Toppen”: Claus Brøndum 
 
1) Referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger 
 
2) Meddelelser  
Orla W. Olsen er afløst af Søren Schmidt 
Mogens Danielsen er afløst af Claus Drøndum, som ikke kunne deltage i mødet pga. møde andet 
steds. Det smme gjaldt suppleanten. 
FJ orienterede om at Hirsholmenes administrator er fratråd efter gensidig aftale. Da distrikternes 
nye organisationsstruktur er funktionsdelt, er det besluttet, at der skal åremålsansættes en skovløber 
på Hirsholmen. Skovløberen skal varetage de daglige funktioner på øen under ledelse af de 
relevante funktionsansvarlige. 
HS spurgte om færgefarten til Hirsholmen. 
FJ Forklarede, at færgedriften havde været i licitation. Polaris vandt licitationen og fortsætter 
dermed driften i en femårig periode af postbåden til Hirsholmen. Der er indgået aftale med 
Frederikshavns Turistbureau om at varetage salg af halvdelen af billetterne i højsæsonen. På dennne 
måde imødekommer vi et stort ønske om at kunne booke billetter til Hirsholmen. 
FJ fortalte, at Mårup kirke nu er blevet affredet. De nuværende planforskrifter fastlægger en 
nedrivningsgrænse på 15 m. mellem kystskrænt og tårnfundament for at sikre nedtagningen. Nu 
følger vi situationen nærmest fra dag til dag. 
TJ ville vide, om kirken får lov til at styrte i havet. Det skulle have stået i avisen. 



FJ svarede, at det lige i øjeblikket er en teoretisk diskussion. 
TJ mente, at det kunne være, at Nationalmuseet eller andre ville have kirken. 
FJ svarede hertil, at det jo nu med affredningen er afklaret, at Nationalmuseet og 
Kulturarvsstyrelsen ikke har interesser i kirken. 
 
FJ fortalte, at Højsandefredningen er en deklaration, der er lavet af det tidligere Klitvæsen. 
Deklarationen bestemmer, at intet i området må fjernes. Fredningsnævnet er ikke myndighed for en 
deklarationsfredning. Skovdistriktet kan selv tage stilling til, hvad der skal ske med arealet. Det 
overvejes, at lave en høring om den fremtidige drift af området. 
 
FJ fortalte, at der er kommet en Golfbanerapport, som rummer Miljøministeriets politik for 
golfbaner. Det går ud på, at det skal være lettere at anlægge en golfbane også i Fredsskov, hvis der 
ikke er noget særligt, der taler herimod. 
Skovdistriktet har haft to sager om ønske om at anlægge en golfbane i henholdsvis Nybæk plantage 
og Bunken klitplantage. Ønskerne er af skovdistriktet afvist. Der er også fremsat et ønske om at 
anlægge en golfbane i Skagen fra Buttervej og ud til kysten. Denne sag er endnu ikke afgjort. 
 
FJ fortalte, at der har været arbejdet med en politik for Skov-og Naturstyrelsens 6 
campingpladser.Arbejdet om campingpladser. De 3 campingpladser ligger på Nordjyllands 
skovdistrikts område. 
Pladserne er gode aktiver for Skov-og Naturstyrelsen og for publikum. Skovdistriktet går efter en 
løsning, hvor pladserne gøres passende nutidige. 
 
TJ fortalte, at Friluftsrådet er i gang med en strukturændring. Den nye struktur betyder, at 
amtsrepræsentationerne nedlægges. I stedet kommer der et antal kredsrepræsentationer. 
De 15 amtsbestyrelser erstattes med 23 kredsbestyrelser. Region Nordjylland består nu af: 

Kreds 1: Hjørring – Frederikshavn – Brønderslev - Dronninglund – Læsø kommuner. 
Kreds 2: Jammerbugt – Thisted – Morsø kommuner. 
Kreds 3: Aalborg – Rebild – Mariagerfjord – Vesthimmerland kommuner. 

Skovdistriktets område dækker herefter kreds 1 og 2. 
 
3) Nationalparker 

FJ fortalte, atdet tegner til at Læsø har udspillet sin rolle. Læsøgrundlaget er så godt, at hvis det 
ikke havde været fordi man stemte nej, ville der have været gode muligheder for øen at få en 
nationalpark. Thy, ille Vildmose og Mols tegner nu til at kunne blive nationalparkområder. 

 
4) Kommunalreformen  
 

FJ fortalte, at ressortdelingen er ved at være på plads. § 8 bliver delt. Dispensation og 
lovgivningssager kommer til Miljøcentret i Ålborg. Sandflugtsdæmpningsarbejdet fortsætter i 
det lokale skovdistrikts regi. Vi forbereder det ved at invitere amtsrepresentanter med til klitsyn 
i foråret. På denne måde kan de forberede sig på at overtage opgaven inden de bliver helt alene 
om det. 
JJ ville vide hvordan kommunalreformen indvirker på Brugerrådets sammensætning. 
FJ fortalte, at Skov-og naturstyrelsen vil melde ud med, hvordan vi skal forholde os til 
brugerrådenes sammensætning efter kommunalreformen. 
JJ ønskede at vide om der bliver overført ressourcer fra Nordjyllands amt til Miljøcentret? 

http://www.friluftsraadet.dk/330/8701
http://www.friluftsraadet.dk/330/8703
http://www.friluftsraadet.dk/330/8705


FJ fortalte, at der bliver overført ca. 700 personer fra Amterne til Miljøcentrene. Enkelte 
personer bliver overført il Landscentrene. 
Det bliver en noget kompliceret administration, som bliver fordelt mellem Miljøcentrene, 
Landsdelscentrene og skovdistrikterne. 
Der er pt. Opslået 7 stillinger på Landsdelscentrene til at finde anvendelse for Natur milliarden. 
FJ spurgte om der var kendskab til hvordan kommunerne ville organisere det grønne område? 
PBJ sagde, at man er ikke så langt, at man kan sige noget i praksis. 
JøJ ved, at man skal have afklaret snitflader udvalgene imellem. 
SS sagde, at vedr. naturplejen på Læsø når bloktilskuddet kommer, vil være øremærkede penge, 
men at kommunalbestyrelsen vil kunne bestemme, hvordan pengene skal bruges. 
TJ sagde, at amtet i forvejen ikke havde passet naturplejen på sine arealer. 
PBJ sagde, at de nye kommuner er forpligtiget til at overholde Regionplanen indtil 2009. 
 

5) Naturmilliarden 
FJ fortalte, at med Finansloven 2006 vil regeringen over de næste 4 år bruge 1 milliard ekstra til 
mere natur og bedre miljø. Oven i milliarden kommer 300 millioner kr. til partikelfiltre, forsøg 
med biobrændstoffer og bedre energiudnyttelse. 
Indsatsen i 2006 vil omfatte nye, konkrete initiativer: 

• Styrket kontrol med kemikalier: Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets 
partier om en kemikaliehandlingsplan for de næste 4 år. Der afsættes i alt 62 millioner 
kr.  bl.a. til styrket kontrol, flere tilsyn og mere information. 

• Naturprojekter: Regeringen afsætter 20 millioner kr. til bl.a. 
naturgenopretningsprojekter. 

• Jordforurening: Ribe Amt og staten undersøger mulighederne for at afværge 
jordforureningen ved Kærgård Klitplantage. Der afsættes 10 millioner kr.  

• Bedre service, kortere sagsbehandlingstider: 2 millioner kr. ekstra til en målrettet 
indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Naturklagenævnet. 

Man vil gerne hurtigt have identificeret nogle passende projekter. Skovdistriktet har været med 
til et fællesmøde for at få nærmere kendskab til vilkårene for anvendelsen af pengene. Af 
projekter indenfor Skovdistriktets område er nævnt Gaardbo sø, men da ejeren ikke pt. er 
interesseret, så er projektet uaktuelt. Ingstrup sø og Kettrup sø er også nævnt. Ved Limfjorden er 
der ved Mariager fjord nogle passende områder. 
JJ mener iflg. Avisen, at ejeren af Gaardbo sø ikke har afvist på sigt. 
FJ har talt med ejeren, og kunne bekræfte dette. 
JJ nævnte, at hvert EU land skal sørge for at vandmiljøet har en god status. Iflg.  EU 
habitatdirektivet skal der arbejdes hen imod en gunstig status. 
FJ Tidsmæssigt synes det ikke at kunne tilpasses med Naturmilliarden, da den skal være brugt 
inden 2009. 
SS Vedr. Natura 2000 – hvornår er det kommunens opgave og hvornår er det statens? Går 
kommunens forpligtigelse til 12 sømilegrænsen? 
FJ I dag går kommunens forpligtigelse ved daglig lavtvandslinie. 

 
6) Nortrail 
TS fortalte om projektet. 
Nordsøstien (Nortrail) er en vandrerute rundt langs Nordsøen.  
Den nordjyske del går langs Vestkysten fra Bulbjerg til Skagen og herfra langs Østkysten til 
Mariager Fjord.  
1. etape fra Bulbjerg til Fårup blev indviet på den fælles Nortrail-dag den 4. september. 



2. Den resterende del af Nordsøstien i Nordjyllands amt indvies den 3. september med 
et arrangement, som udgår fra P-pladsen ved Skagen Gren. Brugerrådets medlemmer må meget 
gerne give en hånd med ved afviklingen af arrangementet. Giv besked til Torben Stæhr. 
Et af målene med Nordsøstien er at bevare natur- og kulturarven samtidig med at fremme turismen 
omkring Nordsøen. Nordjyllands Amt ønsker at fremme en bæredygtig udvikling og levedygtige 
lokalsamfund ved bl.a. at skabe og forny arbejdspladser.  
Amtet arbejder på at sammenbinde allerede eksisterende stier og vandreruter, hvor man samtidig 
knytter kulturlandskaber, kulturmiljøer og kulturhistoriske attraktioner sammen langs ruten. 
Desuden er det ønsket at styrke og udvikle formidlingen af kulturhistoriske landskaber og 
lokaliteter. 
Langs Nordsøstien er det også et mål at udvikle overnatningssteder, servicefaciliteter og 
aktiviteter/oplevelser. 
På Nortrails hjemmeside http://www.nave.no er der links til de forskellige dele af ruten. 
 
7) Driftsplanarbejdet – herunder drøftelse af, hvordan offentligheden inddrages ved 

besigtigelse og møder. 
FJ fortalte, at driftplanarbejdet er en klassisk disciplin indenfor det ordnede skovbrug. Arbejdet 
laves for at få et overblik over driftopgaverne. Der er færre ressourcer til rådighed til 
driftplanarbejdet end tidligere, og skovdistriktets personale er mere involveret end tidligere. De 
skovvise beskrivelser kræver en del ressourcer af distriktspersonalet, da det kræver en del 
sammenhængende tid, når disse beskrivelser skal laves. 
Vi laver selv forslag til skovudviklingstyper. Brugerrådet har tidligere fået udleveret ”Katalog over 
skovudviklingstyper i Danmark”. Skovudviklingstyperne skal være naturnære, hvilket vil sige, at vi 
skal arbejde os frem mod bæredygtige skovtyper, hvor den flersidige drift fremmes mest muligt. 
Nordjyllands skovdistrikts hovedmålsætning er: 

• Bevaring af naturværdier,  
• plads til friluftslivet 
• skovdrift. 

Geografisk set arbejder vi med følgende skovudviklingstyper. 
23. Eg med skovfyr og lærk. Publikumsområder. 
41 Birk med skovfyr og gran. Læsø 
52. Sitkagran med fyr og løv 
71. Ædelgran med bøg. Den bedste jord. 
82 Bjergfyr. Som et kuriosum. 
Numrene henviser til det forannævnte katalog. 
 
Vores landskabsarkitekt har lavet en landskabsanalyse. Det skal alt sammen arbejdes sammen til en 
plandisposition… 
Skovdistriktet vil gerne have driftplanen udbredt til offentligheden. FJ har skrevet en artikel til 
Nordjyske Tidende. Artiklen ligger på avisens hjemmeside. 
FJ foreslår, at skovdistriktet inviterer til et offentligt møde i form af en bustur rundt til udvalgte 
områder i skovdistriktet. Man skal tilmelde sig turen. 
TJ fortalte, at man på Buderupholm skovdistrikt lavede en dag for Brugerrådet, hvor man tog rundt 
og så på områder, hvor der skal ske større forandringer. 
Brugerrådet besluttede at afholde sådan en tur den 17. maj i egne biler. 
 
8) Evt. 

http://www.nave.no/


JøJ rejste spørgsmålet om udlejning af jagten i Tversted kommuneplantage, hvor der havde været 
en del problemer. 
Forhistorien er den, at for ca. 10 år siden overtog staten Tversted kommuneplantage som et 
magelægsareal. Hele plantagen havde den lokale jagtforening stillet til rådighed. Det aftaltes med 
Skov-og Naturstyrelsen at denne aftale kunne fortsætte i en følgende 10-årig periode. Denne 
periode er nu udløbet. Jagten har været udbudt i licitation. Skovdistriktet har lagt arealet sammen 
med et tilgrænsende naturområde. Dette kan Hirtshals kommune ikke rigtig forstå skulle være 
nødvendigt. Hvorfor har man ikke kunne lave to licitationer? Jagtforeningens chancer i en licitation 
af det samlede areal er minimale, da det samlet bliver for dyrt for jagtforeningen. 
FJ forklarede, at det er kronvildtjagten, der er interessant. Skovdistriktet vil gerne kunne præge 
kronvildtjagten i området, hvor skovdistriktet i forvejen har brugt en del ressourcer på at fremme et 
passende jagttryk i området som en helhed. 
Licitationen er afgjort, og det er ikke den lokale jagtforening, der har vundet licitationen. 
PBJ sagde, at skovdistriktet kunne have klaret kronvildtafskydningen ved at fastsætte 
afskydningskvoten. 
SS sagde, at dette kan udvikle sig til en generel diskussion, hvor han vil give PBJ ret. Det er mere 
eller mindre uheldigt, fordi det bliver ældre velbjergede jægere, der får råd til at leje statens jagter. 
FJ nævnte, at skovdistriktet hvert år afholder ungjægerjagter. 
SS replicerede, at så kan de unge se, hvad de kan få for 40.000 kr! 
PBJ kunne nu godt følge skovdistriktet, men man burde have fundet en løsning på udlejningen af 
Tversted kommuneplantage. Det bør ikke altid være højeste pris, man går efter. 
JB spurgte om også Dands Orienterings Forbund skal betale? 
PBJ replicerede: ”Det siger jeg ikke” 
JJ spurgte, om skovdistriktet er forpligtiget til at tage højestbydende? 
FJ svarede: ”Ja – principielt”. 
PBJ spurgte, om man ingen muligheder har for at tage hensyn til folk i lokalområdet?. 
FJ nævnte, at Rubjerg klitplantage er udlejet til den lokale jagtforening. Skovdistriktet har tidligere 
forsøgt at få Tornby klitplantage friholdt til unge jægere, men det kunne ikke lade sig gøre. 
PA har forstået, at der ikke drives jagt i skovdistriktets områder på søndage, hvilket han har været 
udsat for i Tversted klitplantage. 
FJ bekræftede, at vi forsøger at friholde søndage til jagt. 
JB spurgte, om der var konkrete planer om at flytte distriktskontoret? 
FJ sagde, at han selv havde rejst spørgsmålet overfor disrektøren, men fået at vide, at det er der pt. 
ikke tale om. Med skovdistriktets udviddelse ligger Skagen jo i yderområdet. 
PA udtrykte tilfredshed med de to nye spang, der er lavet over Knasborg å i Ålbæk klitplantage. 
TJ spurgte til Skovens Dag. 
TS fortalte, at den i år afholdes i Tversted klitplantage. Temaet for Skovens Dag er: ”Skovens 
energier”. Vores arbejdstitel er:” I krig og kamp med røg og damp i Tversted klitplantage”. 
Hovedideen er et rollespil om skovens energier. Både de fysiske brændeværdier, solenergier og 
krible-krable-energier, og de psykiske energier, hekserier, henførelse og forførelse. Hjørring 
Rollespils Forening møder op med mellem 100 til 300 personer. Vi regner med at dagen bliver 
nogen anderledes end tidligere Skovens Dag. 
 
JB havde været med Ville K. Hansen på tur, og syntes at det havde været en god oplevelse. 
TS spurgte med baggrund i en henvendelse fra lokale vandretursfolk i Nybæk plantage om 
Brugerrådets holdning til at oprette lokale ”brugergrupper”. 
TJ sammenfattede Brugerrådets holdning til, at lokale brugergrupper er en god ting, man skal være 
vågen overfor. 



FJ fortalte om tilskud til lokale miljøinitiativer 
I 2006 – 2008 afsættes årligt 3,9 mio. kr. til tilskud til organisationer, institutioner, initiativ-og 
interessegrupper mv. til initiativer, der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og 
miljø, herunder oplysning, uddannelse og information om natur-og miljøspørgsmål. 
Der vil ved anvendelsen af bevillingen blive lagt vægt på støtte af projekter vedrørende konkret, 
lokalt forankret miljøarbejde. 
Projekter indenfor følgende temaer kan få støtte: 
Hold dit nærområde rent, f.eks. til indsamling af skrald. 
Miljøundervisning, f.eks. undervisningsmateriale til børn og unge. 
Nationalparkarbejde, f.eks. til lokale gruppers arbejde. 
Sundhed og Miljø i naturområdet, f.eks. sundhedsstier. 
Andre emner der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og miljø, f.eks. Agenda 21 
eller lign. 
Der kan ydes tilskud til organisationer, institutioner, initiativ-og interessegrupper mv., men ikke til 
enkeltpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder. 
 
Det betyder, at ordningen er relevant form f.eks. borgergrupper, lokale ildsjæle samlet i 
initiativgruppe og lokalt fungerende institutioner, herunder skoler. 
Ved ansøgning skal et særligt ansøgningsskema anvendes. 
Der er tre ansøgningsrunder i 2006 med ansøgningsfrist 1. marts, 1. juli og 1. november. 
Ved ansøgningsrunden pr. 1. marts 2006 vil især projekter med fokus på Sundhed og Miljø i 
naturområdet samt Miljøundervisning blive tilgodeset. 
 
9) Næste møde.  
Tirsdag den 26. september 2006 kl. 14 i Skagen 


