
Referat fra Brugerrådsmøde i Skagen tirsdag den 26. september 2006 kl. 14  
I mødet deltog:  
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen 
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald 
Friluftsrådet: Thomas Jensen 
Hirtshals kommune: Jørgen Jensen 
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf 
Danmarks Naturfredningsforening: Egil Torp Olesen 
Kjeld Lundager Jørgensen, Landsdelscenter Nordjylland 
Nordjyllands Statsskovdistrikt: Frede Jensen 
Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr 
 
Fraværende:  
Læsø Kommune: Søren Schmidt 
Skagen Kommune: Jens Borup 
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen 
Dansk Orienterings-Forbund: Norman Andersen  
Destination ”Naturen på Toppen”: Claus Brøndum 
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde 
Thomas Jensen savnede referat fra sidste møde på Internettet. 
 

2. Meddelelser 
Grenen fredningen. Den 23/8 var Naturfredningsnævnet på besigtigelse, og det forventes 
af komme med en kendelse, som i det store og hele følger hovedprincippet i 
fredningsforslaget. Der bliver en tilretning af udsigt ved Grenenmuseet og Skagens Odde 
Natrucenter, som ønskede udvidelsesmuligheder, blev ikke imødekommet, men  
 
Råbjerg Milefredningen. Der har været arbejdet med vilkår for statens erhvervelse af 
private ejendomme foran milen. 
 
Der er været en del polemik vedr. sommerhusene, som ligger på statens arealer. Lejerne 
har fået ministerens medhold i, at lejevurderingen skal laves om med henblik på et lavere 
lejeafgiftsniveau, hvilket formentlig bilægger sagen. 
Tranum camping har været i udbud. Og vi har antaget en ny forpagter. Til næste år skal 
Bunken camping i udbud. 
 

3. Driftsplanarbejdet 
Driftsplanarbejdet kræver en del ressourcer af distriktets personale. Vi satser på at have et 
udkast klar til 1. november. Herefter bliver der en måneds høringsfase, som slutter 1. 



december. Der vil i høringsperioden blive afholdt et par offentlige ture. Det forventes at 
driftsplanen bliver gældende fra 1. januar. 
Jørgen Jensen har haft spørgsmålet om hundeskov i Tversted med til høring i Hirtshals 
kommunes tekniske udvalg. Udvalget kunne se nogle problemer med parkering i 
forbindelse med hundeskoven. Distriktet overvejer, hvordan det sikkerhedsmæssigt kan 
indpasses i området. 
Egil Torp spurgte, om Brugerrådet har særlige opgaver i forbindelse med driftsplanen. 
Foreksempel indflydelse på hvor der skal være naturskove og ryddede arealer. 
Frede Jensen svarede, at der er taget højde for denne slags arealer i planen. 
 

4. Kommunalreformen, herunder bl.a. 
a) naturvejledning fra 1/1 2007.  

Frede Jensen fortalte, at statsskovdistrikterne har i en årrække samarbejdet med 
Nordjyllands amt om at udgive en arrangementfolder. Da amtet ophører pr.1. januar, 
indbød skovdistriktet de nye kommuner til et møde herom.  10 ud af 11 kommuner lod 
sig repræsentere til et møde, om hvordan formidlingen af Naturvejlederarangmenter 
skal forgå i fremtiden. Læsø kommune ønskede ikke at deltage. 
Skov-og Naturstyrelsen forhandler i øjeblikket med kommunernes Landsforening om at 
der regionsvis skal udgives en turfolder. Foldernes indhold tages fra Naturnettet, som 
forventes at blive opgraderet sammen med Friluftskortet. Kortdelen bliver i denne 
anledning også forbedret. 
 

b) brugerrådet fra 1/1 2007  
Vi ved endnu ikke hvordan Brugerrådet fremtidigt skal struktureres, men vi regner med, 
at vi ved noget mer om dette i løbet af næste måned. 

 
5. Naturmilliarden - orientering ved Kjeld Lundager Jørgensen, Landsdelscenter 

Nordjylland  
Kjeld Lundager Jørgensen gennemgik baggrunden for Miljømilliarden som bevillingen 
rettelig hedder. Midlerne, som udgør 700 mill., skal bruges til at forstærke naturindsatsen i 
de kommende år. Arealer beliggende i Natura 2000 områder vil have en særlig 
bevågenhed. I forhold til vandrammedirektivet vil især de våde områder være af speciel 
interesse. Man forsøger at samle projekterne i nogle geografiske indsatsområder, for at få 
nogle projekter, der vil få betydning. Disse område knytter sig områder præget af 
vandmiljøer, som der endnu er problemer med og hvor målsætningen ikke er opfyldt. I 
Nordjylland Villestup ådal, Kastbjerg å og Onsild å. Habitatdirektivet omhandler også tørre 
område, så man vil forsøge at lokalisere sådanne områder på skrænterne langs ådalene. 
Svend Erik Hald gjorde opmærksom på, at Miljøministeren har betegnet Mariager fjord 
som særligt følsomt område. 
Frede Jensen sagde, at i forbindelse med amternes nedlæggelse henlægges de store 
naturforvaltningsopgaver til distrikterne. På en række distrikter (landsdelscentrene) er tilført 
ekstra 6 årsværk til koordinerende arbejde og støttefunktioner for de øvrige distrikter. 
Herudover bliver der overført nogle personer fra amtet. Til gennemførelse af konkrete 
projekter forventes hyret ekstern arbejdskraft. Igangværende, planlagte, skitserede større 
projekter hos amternes afsøges i denne tid med henblik på overførsel til distrikterne. 
Pengene skal være disponeret inden udgangen af 2009. En udmelding forventes i 
december måned. 



Lokale grønne partnerskaber lægger op til at kommunerne eller grønne organisationer 
lægger op det nogle projekter. Det kan udmærket være friluftsprojekter eller 
naturgenopretningsprojekter. 
Selv om der pt. ikke er afsat midler fra Miljømilliarden i Vendsyssel, så er der stadigvæk 
andre muligheder for at få midler til grønne projekter.  
Frede Jensen nævnte at partnerskaberne er en spændende mulighed, og anbefalede, at vi 
bruger vores fantasi. F.eks. kunne der være mindre små bynære projekter med 
skovrejsning o.lign. 
Jørgen Jensen nævnte, at landsbyerne havde forventet at få større del i de kommende 
landbymidler. 
 

6. Nortrail 
Frede Jensen fortalte at Nordjyllands nye vandrerute, Nordsøstien, blev indviet på festlig 
vis søndag den 3. september 2006 på Skagen Gren med et deltagerantal på 400 personer. 
Efterfølgende har projektdeltagerne afholdt transnationalt møde i Skagen. 
Langs Nordsøstien er det også et mål at udvikle overnatningssteder, servicefaciliteter og 
aktiviteter/oplevelser. 
 

7. Skovens dag 2007 
Skovens Dag afholdes den 13. maj. 
Thomas Jensen forslog at vi sætter fokus på hundeejere. 
I 2006 var rollespillet omdrejningspunket. 
Frede Jensen fortalte, at der lige har været afholdt vikingestævne i Byfogedskoven med 
rollespil. Måske skal vi forfølge denne idé. 
Jørgen Jensen syntes, det ville være udmærket at udnytte den bølge, der som rollespil er i 
gang. 
 

8. Evt. ønsker om friluftsprojekter og –prioriteringer i 2007 
Peter Arildsen foreslog et shelter i Tornby. 
Torben Stæhr fortalte, at der er et shelter med i indeværende års budget, men vores 
medarbejder, som kan bygge disse huse, døde for et halvt år siden, så vi ved ikke lige nu, 
hvad vi gør. 
Egil Torp spurgte om, hvorfor man ikke må bygge blokhusbyggeri. 
Frede Jensen svarede, at man i København ikke synes, at denne type byggeri passer ind i 
vore naturområder. 
Thomas Jensen gjorde opmærksom på, at vi på Brugerrådsturen snakkede om 
bilistrekreationsstier. 
 
 

9. Evt. 
Peter Arildsen spurgte, om vi lukker nogle stier i Højengranområdet. 
Frede Jensen svarede, at vi af og til lukker stier i klitterne, men har ikke lukket nogle stier i 
plantageområdet ved Højengran. 
Frede Jensen fortalte, at Vejdirektoratet er ved at ændre servicevejvisning til 
seværdigheder på nationalt niveau, og vil gerne have forslag til nationale seværdigheder. 



Brugerrådet enedes om Råbjerg mile, Grenen, Den tilsandede Kirke, Tversted søerne, 
Rubjerg Knude, Mårup kirke, Rønnerne. 
 

10. Næste møde. 
I næste møde har vi nok en ny sammensætning af Brugerrådet, så indtil videre fastlægger 
vi den 28. marts 2007 kl. 14 i Skagen til næste mødedag. 
Frede Jensen takke Jørgen Jensen og Svend Erik Hald for deres engagement i 
Brugerrådets arbejde og kvitterede herfor med bogen om Hirsholmene. 
 
Ref. Torben Stæhr 


