
Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands statsskovdistrikt
onsdag den 17. september 2003 kl. 14 i Skagen.

I mødet deltog:
Danmarks Idræts-Forbund:Peter Arildsen PA
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen. OJ
Danmarks Naturfredningsforening: Eigil Torp Olesen ETO
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald. SH
Danmarks Jægerforbund: Poul Beit Jensen PBJ
Friluftsrådet: Bent Kruse Jensen BKJ
Dansk Orienterings-Forbund: Norman Andersen NA,
Hirtshals kommune: Jørgen Jensen JJ
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH
Skagen kommune: Jens Borup JB
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby HS
Læsø kommune: Orla W. Olsen OWO
Nordjyllands statsskovdistrikt: Frede Jensen FJ
Sekretær for Brugerrådet: Torben Stæhr TS
Fraværende med afbud:
Samvirkende Turistforeninger i Nordjyllands amt: Mogens Danielsen MD
Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
Navnerettelse: Danmarks Idrædts-Forbund og Dansk Orienterings-Forbund

2. Meddelelser.
Ingen meddelelser

3. Finanslovsforslag 2004 og konsekvensene heraf.
FJ gennemgik finanslovsforslaget som bl.a. får konsekvenser for Skov-og naturstyrelsens fremtidige
bemanding og organisering.
De økonomiske rammer, der er fastlagt i FFL04 for perioden 2004-2007 nødvendiggør en
personalereduktion på 161. Heraf skal ca. 40 afskediges i 2003, mens ca. 10 forventes afskediget som led i
udfasningen over et par år af planteproduktionen. Resten forventes effektueret ved naturlig afgang.
Overordnet er opgaven – på tværs af organisationen – at udvælge de medarbejdere, der relativt set bedst
kan undværes fremover med udgangspunkt i hvilke opgaver, der skal prioriteres fremover og hvordan
organisationen indrettes.
Det er planen, at udvælgelsesprocessen sættes i gang efter SNS-Sam mødet den 10. oktober. I slutningen af
oktober forventes den tværgående vurdering foretaget. Herefter foretages den juridiske gennemgang og
ledelsen træffer den endelige beslutning om, hvem der skal varsles afskediget. Varslingssamtalerne
planlægges at skulle finde sted i uge 46 (som starter den 11. november).
Opgavemæssigt skal de traditionelle administrative driftsopgaver rationaliseres og effektiviseres,
skovdriften i et vist omfang ekstensiveres, mens løsningen af velfærdsopgaver tæt på brugerne og
inddragelsen af borgerne i opgavevaretagelsen skal styrkes. Samtidig udflyttes myndighedsopgaver fra den
centrale til den decentrale del af styrelsen.
For at kunne honorere de økonomiske rammer for de kommende år og varetage et ændret opgavefokus har
ledelsen valgt at justere Skov- og Naturstyrelsens organisation. Der gennemføres derfor 5
distriktssammenlægninger, således at det fremtidige antal distrikter bliver 20 mod hidtil 25. 6 distrikter
gøres til landsdelscentre.
Ud af ca 1100 medarbejdere skal der som førnævnt spares 161 personer.
Rationaliseringen foretages ved bl.a. at sammenlægge 5 skovdistrikter. Tisvilde lægges sammen med
Frederiksborg distrikt, Åbenrå med Gråsten, Ulborg med Klosterheden, Palsgård med Feldborg og
Hanherred med Thy, idet de med fed angivne distriktsnavne er de fremtidige.
Der oprettes 6 landsdelcentre med udgangspunkt i følgende distriktskontorer: Buderupholm, Silkeborg,
Lindet, Fyn, Falster og Frederiksborg. På disse enheder samles de myndigheds- og driftsopgaver, hvor der
kan opnås stordriftsfordele, og til disse enheder vil også i fremtiden kunne henlægges andre opgaver.
Kontorerne oprettes med udgangspunkt i de eksisterende distriktskontorer.
Der foretages en justering af fordelingen af opgavevaretagelsen mellem den centraladministrative enhed og
de nye regionale enheder. Der forventes udflyttet en begrænset mængde opgaver fra den centrale styrelse
hovedsageligt til de nye landsdelcentre.
De tre jyske maskinregioner samles til to og den decentrale salgsindsats samles i tre landsdækkende
funktioner: Nål, løv og flis.
Udover disse sammenlægninger forventes planteproduktionen på Skov- og Naturstyrelsens
planteavlsstation og Hanherred distrikt afviklet over en flerårig periode.



Endelig vil Skovfrøcentret, som finansieres af Danida blive flyttet ud af Skov- og Naturstyrelsens regi til
Center for Skov- og Landskab under KVL.
Den decentrale struktur vil efter disse omlægninger bestå af 6 regionalkontorer, 14 distrikter, og tre salgs-
og maskinregioner.
GH Får landsdelscentrene selvstændige budgetter, så det ikke går ud over de øvrige distrikter?
FJ Ja, det vil de få. Der vil også blive overflyttet sagsområder fra skovdistrikterne til landsdelcentrene, som
f.eks. skovtilskudsordningerne.
PBJ Hvor skilles Hanherred skovdistrikt?
FJ Hele Hanherred skovdistrikt ligger i Nordjyllands amt.
JJ Bliver klitplantørstillingerne ledige i Tversted og Uggerby?
FJ Der er endnu ikke taget stilling til skovdistriktets fremtidige organisering.
PA Hvad sker der med de ledige boliger?
FJ Det ved vi ikke endnu.
NA Man kan vel også sælge ejendommene?
FJ Vi sælger de ejendomme, som der ikke mere er brug for.

4. Toiletbygning ved Råbjerg Mile. Skal der indføres P-afgift ?
FJ P-pladsen ved Råbjerg Mile fungerer godt; dog er den for lille i spidsbelastningsperioder. Vi har fået
tegnet en toiletbygning og fået indhentet de nødvendige tilladelser. Vi mangler dog tilladelse fra Skagen
kommune. Vi har før talt om at indføre parkeringsafgift. Ved Råbjerg Mile vil det ikke genere
lokalbefolkningen. Vi kan evt. søge samarbejde med Skagen kommune om pasning af
parkeringsafgiftordningen.
PB Har vi en ide om hvor mange der anvender parkeringspladsen?
FJ Vi regner med at der er omkring 250.000 besøgende, idet der kommer ca. 80.000 biler med i
gennemsnit 3 personer i hver bil.
OK Skal det så være timeparkering eller engangsbetaling.
NA Er der hjemmel til at opkræve parkeringsafgift?
FJ Det skal formentlig være en engangsafgift. Forholdet omkring hjemmel skal undersøges nærmere.
JJ er personligt imod parkeringsafgifter, men i og med at Skagen kommune har indført parkeringsafgift, så
accepteres forslaget.
PA Tilgår pengene skovdistriktet eller den store statskasse?
FJ Pengene vil tilgå skovdistriktet.
PBJ er personligt imod parkeringsafgift, men i betragtning af den økonomiske situation, så kan han gå ind
for afgiften.
JB Skal afgiften opkræves i højsæsonen. Da jeg besøgte parkeringspladsen den 16. september holdt der 27
biler parkeret.
SEH siger OK. Det skal være lovligt og pengene skal tilgå skovdistriktet.
ETO Vejede for og imod. Af principielle grunde er det ikke godt. Men på baggrund af situationen OK.
Busser bør være gratis.

5. Nationalparker.
Miljøministeren har nu udpeget 8 nationalparkområder: Møns klint, Esrum sø, Mols Bjerge, Thy, Lille
Vildmose, Det sydfynske øområde, Skjern å og Roskilde fjord.
Fire pilotprojekter er foreløbig udpeget til at indsamle erfaringer om, hvordan nationalparkerne bedst
forankres med lokalt engagement, og hvordan naturens muligheder for udfoldelse bedst balanceres med
erhverv og turisme.
De fire områder, Miljøministeren foreløbig har udpeget er: Møn, Mols Bjerge , Lille Vildmose og Thy.
Læsø kommune har som det sidste forslag til potentielle nationalparkområder meldt sig med Læsø
muligheder for at udgøre et marint nationalparkområde. Der har været afholdt møde mellem
miljøministeren og Læsøs borgmester. Efterfølgende er også Vadehavet meldt ind.
På foranledning af lokale har der været afholdt et møde i Hulsig om et nationalpark i Skagenområdet.
KS Hvordan ser Skov-og Naturstyrelsen på nationalparkplanerne for Læsø?
FJ Skov-og Naturstyrelsen er positivt indstillet. Der skal afholdes møde om mulighederne.
PBJ nævnte, at landmøndene på Møn ikke vil være med, hvis der ikke snart kommer nogle penge på
bordet.
FJ Der er afsat 50 mill. Kr. De 20 mill. Kr. skal bruges til pilotprojekterne. Friluftsrådet har også afsat 20
mill. Kr. til nationalparker.
ETO efterlyser Skagen kommunes holdning til nationalparker.
FJ I sin tale ved Skovens Dag meldte Skagens borgmester Hans Rex positivt ud om en nationalpark i
Skagenområdet.
JB er betænkelig, fordi der i forvejen er mange fredninger i Skagenområdet.
FJ mht. pilotprojekternes antal, så vil der nok ikke komme flere med nu.



ETO har næsten samme holdning som JB, men med modsat fortegn. Det er vanskeligt at se, hvordan man
prioriterer indholdet af Skagen Odde området. Altså mere end Skagen kommune, som med sit naturindhold
rangerer højest.

6. Udviklingen af velfærdsprogrammet.
TS gennemgik skovdistriktets velfærdsprojekter: Oplevelsessti for kørestolsbrugere med 25.000 kr.,
Oplevelses - og madpakkeplads på Læsø med 7.000 kr, Lokale handicapbrugere + soc.pæd.lærer oversigt
over nuværende adgangsforhold og planlægning for fremtiden med 20.000 kr.
Pengene til velfærdsprojekter er endnu ikke opbrugt, så der kan igen søges om midler. De vigtigste
parametre er: Sundhed, borgerinddragelse og medejerskab. Brugerrådets medlemmer opfordres til at
komme med projektforslag.
PA nævnte, at o-løb måske kunne udgøre et projekt. F.eks. faste poster i Tornby klitplantage. Kan Skov-og
Naturstyrelsen være med til at publicere dette?
GH syntes at handicapprojekterne lyder spændende.
JB pegede på, at udviklingen går i retning af medejerskab.
TS efterlyste forslag til nye velfærdsprojekter.

7. Jægerforum

Miljøministeren ønsker at styrke dialogen mellem statsskovdistrikterne og de lokale
jægere, og lægger vægt på, at også jagterne bliver mere folkeligt tilgængelige på de
områder, der ikke er med på Civillisten. Civillisten er de jagtområder, som Dronningen
har jagtret over.

De gamle klitdistrikter er ikke med på Civillisten.

Med baggrund i Skov- og Naturstyrelsens overordnede velfærdspolitik – inddragelse af
borgerne i skovdistrikternes daglige drift og tiltag på styrelsens arealer -, har der siden
november 2000 været nedsat en arbejdsgruppe som skulle kulegrave jagt- og
vildtforvaltningsområdet. Resultatet af dette arbejde, som har været forelagt
Vildtforvaltningsrådet og Naturforvaltningsudvalget, er bl.a. oprettelse af et Jægerforum
indenfor hvert skovdistrikt.

For at etablere et Jægerforum afholder skovdistriktet den 22. september et møde, hvortil
der er indbudt repræsentanter for de 8 kommuner indenfor skovdistriktets område.

Med reference til skovdistriktets Brugerråd kan det nye Jægerforum bl.a. beskæftige sig
med:

• Regionalt jægerfora
• Ny invitationspraksis
• Jagter for nye jægere
• Offentlige arrangementer med jagt som tema
• Udpegning af jagtprojektområder indenfor naturforvaltningen
• Tilskud til mindre vådområder

Den endelige form for jægerforums størrelse, sammensætning, mødeform og tid
har er ikke fastlagt. Det vil på mødet blive diskuteret blandt drepræsentanter for
de lokale jagtforeninger, der er tilsluttet en landsdækkende organisation.

Indenfor Nordjyllands Statsskovdistrikts område, der omhandler Skagen,
Frederikshavn, Læsø, Sæby, Sindal, Hirtshals, Hjørring og Løkken-Vrå
Kommuner, er der p.t. 26 lokale jagtforeninger organiseret under de 2
landsdækkende jagtorganisationer.

Det første mødes dagsorden er:
1. Velkomst
2. Præsentation og orientering om Nordjyllands Statsskovdistrikt
3. Jægerforum: sammensætning, mødeform, tid, sted etc. etc.
4. Ny invitationspraksis
5. Jagter for nye jægere



6. Offentlige arrangementer med jagt som tema
7. Udpegning af jagtprojektområder indenfor naturforvaltningen
8. Tilskud til mindre vådområder
9. Evtuelt.

HS Er det hensigten at øge jagten på statens arealer?

PBJ nævnte, at baggrunden for Jægerforum også er at tilbageføre en del af
jagttegnsmidlerne til jægerne.

GH spurgte, om man i Jægerforum eksemplevis kunne diskutere problemet mellem
jægere og heste ved gennemførelsen af den regionale riderute?

PBJ kendte godt problemerne i Frederikshavnsområdet, og sagde, at jægerne ikke har
opbakning i jagtorganisationen.

JJ kunne som formand for styregruppen for den regionale riderute nævne, at selvom
jæøgerne ikke har opbakning af deres egen jagtorganisation, så kunne de alligevel bremse
for rideruten.
1. Skovens Dag 2. maj 2004.

FJ orienterede om, at temaet for Skovens Dag i 2004 er: "Sundhed og livskvalitet".Fortalte at læge Søren
Ventegodt har påvist at færdsel i naturenhæver vores livskvalitet. Forslag til aktiviteter modtages gerne.
I øvrigt mangler vi publikumsopbakning, idet der i 2003 var alt for få besøgende.
PBJ mente, at Buderupholm skovdistrikt trak mange til sit arrangement, fordi der var så mange interessante
aktiviteter. Beklagede i øvrigt, at der ikke er mange fra Brugerrådet der deltager. Det behøver ikke at være
de store ting, men bare at man er der.
ETO Hvad er egentlig det erklærede mål med Skovens Dag? Mange af os der sidder her, vi farer jo rundt
og bruger naturen.
FJ Formålet med Skovens Dag er kort sagt at promovere skoven og Skov-og Naturstyrelsen. Den nyeste
tælling foretaget af FSL viser også at flere af vore områder bliver anvendt rigtig meget.

2. Naturnær skovdrift.
FJ orienterede om, at skovene i større grad skal drives naturnært, så vi fremmer de naturlige danske
træarter, og derved rykker balancen i forhold til fremmede træarter.
Driftsudgifterne skal reduceres betydeligt. Vi arbejder med skovudviklingstyper i stedet for at arbejde i små
områder.
Man har delt Danmark op i skovregioner efter klima, jordbund og andre faktorer. Nordjyllands skovdistrikt
hører til klitregionen, der omfatter den jyske vestkyst, Anholt og Læsø. Typisk for denne region er lavt
næringsindhold, grundvandsnære jorde og varierende nedbørsforhold. Indenfor klitregionen har vi en del
bjergfyrområder, som også skal være bjergfyr om 100 år. Vi vil formentlig også fortsat have sitkagran og
contortafyr, som, hvis vi ikke gør noget ved dem, vil fortsætte med at dominere flere områder. Men ellers
vil der blive udviklet skovtyper med løvtræer, bl.a. eg og birk, og douglasgran.

3. Ændringer i Skagen Plantage i forbindelse med lukning af jernbaneoverskæringer og udvidelsee af
MC-træf.
Jernbaneoverkørsler
FJ fortalte, at der vil blive lukket en del jernbaneoverkørsler i skovdistriktet. De krydsninger der skal være,
skal være sikret med lys og bomme. Hver krydsning koster ca. 1. mill. kr. Overkørslen til Sandmilen skal
lukkes i sin nuværende form. Der bliver anlagt en parkeringsplads umiddelbart før den nuværende
overkørsel. Der bliver mulig for, at gående, cyklende og heste kan komme over jernbanen. Skovdistriktet
vil til intern arbejdskørsel opgradere en af grusvejene til Sandmilen.
OKJ Mange ældre vil blive kede af ikke at kunne køre til Sandmilen.
FJ I forbindelse med høringen havde kommunen ingen kommentarer.
JB Når cykelstien langs den nye vej kommer, vil der blive megen trafik ved overgangen forenden af Gl.
Landevej.
MC-klubben
FJ MC-klubben har vokseværk. Der var i 2003 ca. 5500 deltagere! MC-klubben vil gerne have
reservecampingplads.
Efter en kort diskussion enedes man om at pege på et areal ved Hüttemeirvej i ald. 234. Nærmere betegnet
det øverste hjørne af Kirkesig.
Sankekort



FJ Sankekort er åbent fra den 1. oktober til den 1. april. Foreslår at sæsonen ændres fra den 1. september til
den 1. maj og fortsat med søndagslukket.
ETO sagde, at efterårsændringen bedre kan accepteres end forårsændringen pga. ynglefuglene.
JJ spurgte, om ikke sankekortene er for billige?
FJ sagde, at priserne næsten er ens landet over.
SEH syntes også den 1. maj er for tæt på fuglenes yngletid.
FJ konkluderede, at vi fastlægger sankeperioden fra 1. september til 1. april.

4. Evt.
JJ fortalte, at 2 sommerhuse ved Kærsgård strand er ind til sagsbehandling i Hirtshals kommune. Det er
bl.a. også et pørgsmål, hvad der skal ske med de ubebyggede sommerhusgrunde i området.
OJ Der er ikke til at finde tranebær mere på Hulsig hede.
FJ fortalte om at der fornyligt har været afholdt klithedemøde. Her blev bl.a. den stigende eutrofiering
diskuteret. Kvælstofnedfaldet ændrer biotopen.
I de sidste to år har nogle Hollandske biologer studeret fødegrundlaget for den rødryggede tornskade, som
yngler i Hulsig hedeområdet. Den æder bl.a. større insekter heriblandt humlebier, småpadder, krybdyr,
fugleunger.
OJ ville gerne vide, hvad Heilmanns fond er?
FJ fortalte, at O.H.F. og A.J.-E. Heilmanns fond er indstiftet af forstkandidat Allan Heilmann. Fondens
formål er at bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse, at uddele legater og støtte fællesprojekter
til gavn for skovbrugsstuderende ved KVL, at bidrage til forskningsvirksomhed indenfor
skovbrugssektoren samt yde støtte til opgaver, der generelt skønnes at have en substantiel betydning for
skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere.
FJ orienterede om, at der i forbindelse med finansloven skal sælges skove. Overskuddet skal bruges til at
styrke skovområderne ved de større byer.
FJ erindrede om genudpegning af medlemmer til Brugerrådet.

5. Næste møde.

Onsdag den 17. marts kl. 13
Referat ved Torben Stæhr


