
Afbud fra Jørgen Jensen og Mogens Danielsen

Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands Statsskovdistrikt
onsdag den 28. september 2005 kl. 14 i Skagen.

 
I mødet deltog: 
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald. SEH
Danmarks Jægerforbund: Poul Beit Jensen PBJ
Dansk Orienterings-Forbund: Norman Andersen NA
Friluftsrådet: Thomas Jensen TJ
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH
Læsø Kommune: Orla W. Olsen OWO
Skagen Kommune: Jens Borup JB
Nordjyllands Statsskovdistrikt: Frede Jensen FJ
Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr TS
 
Afbud:
Samvirkende Turistforeninger i Nordjyllands amt: Mogens Danielsen 
Hirtshals kommune: Jørgen Jensen
 
Fraværende:
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen
 Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby
 
 
Afbud fra Jørgen Jensen og Mogens Danielsen
Fraværende: Ole Knude, Jørgen Jørgensen og Hans Sønderby.
 
De Samvirkende Turistforeninger eksister ikke mere. FJ foreslog, at vi inviterer 
turistdestinationsselskabet: ”Toppen af Danmark” til at deltage, hvilket blev accepteret.
 
På forespørgsel fra OWO fortalte FJ, at erhvervelsen af den arveløse ejendom i Hulsig er ved 
at være på plads.
 
Meddelelser:
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Afbud fra Jørgen Jensen og Mogens Danielsen

FJ: Toiletbygningen ved Råbjerg Miles parkeringsplads er nu færdig. Bygningen har taget 
urimelig lang tid. I forbindelse med den nye parkeringsplads, er der opstået et nyt vandrespor 
til milen, som ødelægger klitten, hvorfor der nu med Fredningsnævnets tilladelse opsættes et 
hegn.
Tilsvarende har vi også fået tilladelse til at hegne mod skadelig færdsel ved Mårup kirke. Ved 
Gl. Skagen er der af samme årsager opsat hegn i klitområdet.
Vi vil sandsynligvis fremover være nødt til at regulere færdslen inaturområderne.
Klithedeprojekterne med rydning ved Råbjerg og ved Højsande på Læsø er ved at være 
afsluttede. Flere i Brugerrådet fremførte det uheldige i den manglende oprydning på arealerne.
JB spurgte om det er rimeligt at der arbejdes med rydning af bevoksningen i fuglenes yngletid, 
og udtrykte utilfredshed med Aage V. Jensens Fondens forvaltning med bomme og forbud 
mod færdsel.
 
Kommunalreformen
FJ: Planlægning, vandområdet, naturgenopretningen og noget af lovforvaltningen overføres til 
Miljøministeriet. Overførslen hører naturligt under henholdsvis Miljøstyrelsen og Skov-og 
Naturstyrelsen.
De statslige opgaver skal placeres i Miljøcentre, og de bliver forvaltningsmæssigt underlagt én 
af styrelserne men skal referere til begge styrelser.
Den fremtidige placering af skovtilsynet, strandbeskyttelseslinien, og Naturbeskyttelseslovens 
§8 om klitfredede arealer er ikke afklarede endnu.
Skovtilskudsordningerne ligger i landsdelscentrene. Det ser ud til at vi får en fremtidig 
ordning, der ikke lever op til ønsket om kommunalreformens forenklinger, idet der p.t. er lagt 
op til 3 lokale statslige forvaltninger på natur og miljøområdet.
Brugerrådet diskuterede den fremtidige brogede forvaltningsorganisation, og konstaterede, at 
der er så mange usikre forhold, at vi endnu ikke ved hvor en række konkrete opgaver skal 
løses.
FJ fortalte, at Miljøministeriet har fået ny departementschef. Den forhenværende skal være 
Regionschef i Roskilde.
 
Nationalpark
FJ: På Læsø har der været afholdt folkeafstemning om Læsø kommunalbestyrelse skal gå 
videre med nationalparkarbejdet på Læsø. Resultatet blev  58% imod og 42 % for og en 
stemmeprocent på 72. WWF, DN, Friluftsrådet og Nordjyllands amt har udarbejdet et forslag, 
som indstilles af styregruppen. Imod en kommende nationalpark er Fiskeriforeningerne for 
henholdsvis Østerby og Vesterø og fritidsfiskerne. Skov-og Naturstyrelsens holdning er 
neutral.
Læsø kommunalbestyrelse indstiller, at forsøget med en Nationalpark på Læsø indstilles.
FJ beklagede resultatet, men i det videre arbejde er pilotprojektet i en kategori for sig selv. 
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Afbud fra Jørgen Jensen og Mogens Danielsen

De 6 pilotprojekter og Friluftsrådets 3 projekter er indsendt til ”Den nationale Følgegruppe” 
pr. 1. oktober.
Bent Agerskov har nævnt at man kunne se nærmere på de tre projekter. Følgegruppen skal 
vurdere projekterne og komme med en anbefaling af, hvordan man kommer videre.
Et lovforslag forventes vedtaget i 2007, så et egentligt arbejde kan komme i gang i 2008.
JB spurgte om, hvad T står for.
FJ svarede, at det står for Trindelen, som udgør et huledannende rev. I gamle dage kunne man 
stå på stenene og have hovedet over vande.  Det skal vurderes om det kan blive til et 
naturgenopretningsprojekt.
OWO: Læsøboerne var og er bange for at der lukkes for jagt og fiskeri. Afstemningen burde 
have været om et mere konkret indhold.
TJ: Tror ikke det ville have hjulpet for Læsøboerne har jo ikke sat sig ind i rapporterne, 
hvilket en række udtalelser tydeligt viser. Læsøboerne har ikke gidet læse rapporterne. Det er 
en forfærdelig måde, der har været diskuteret på.
PA: Argumentet om at man ikke må færdes uden en naturvejleder viser niveauet.
PBJ: Diskussionsniveauet har været utroligt lavt.
OWO: To-tre personer har været årsag til afstemningsresultatet.
 
Skov-og Naturstyrelsens værdier:
FJ: Værdierne blev drøftet på sidste Brugerrådsmøde, og efterfølgende behandlet i Skov-og 
Naturstyrelsen, som nu har udmeldt følgende værdier:

Troværdighed
Imødekommenhed
Handlekraft
Arbejdsglæde
Samarbejde

 
FJ spurgte om Brugerrådets mening hertil.
TJ forklarede, at visse arbejder er henlagte til driftregionen, hvorfor vi ikke har så stor 
indflydelse på det.
PA: Der er for stor uensartethed fra plantage til plantage. Er der mangel på folk i forhold til de 
opgaver, vi selv har indflydelse på?
 
Nortrail
TS uddelte en beskrivelse af Nortrailprojektet. Til september 2006 afholdes der et halvårligt 
internationalt Nortrailmøde i Skagen, og vi planlægger at Nortrailstien er på plads indenfor 
Nordjyllands amts område inden dette møde.
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Afbud fra Jørgen Jensen og Mogens Danielsen

Driftplanarbejdet
FJ: Vi er begyndt at få kort til kommentering. Der arbejdes med de skovvise beskrivelser, og 
vi begynder i oktober den landskabsmæssige planlægning. Der skal fastsættes 
skovudviklingstyper, som skal have det ensartede brudt.
NA: Husk problematikken omkring Rødstens klit. Når vi rydder klitheden, så får vi også 
løvtræopvækst, som kan komme til at fylde det hele. Det bør ikke ske ved Rødstens klit.
FJ: Enig i at klithedeplejen skal følges op af andre tiltag.
NA: Landskabet i plantagerne er enestående og bevaringsværdige. Vi bør ikke for enhver pris 
rydde i plantagen.
FJ erklærede sig enig.
TJ: Foreslog, at der laves en driftsplandag med Brugerrådet
JB: Er det helt bevidst, at man lader sandflugten vælte ind over arealet
FJ: Mener ikke, at vi skal gøre noget før vi når vejen. Hvis en lodsejer klager herover, må vi 
selvfølgelig forholde os til det.
Det samme gælder på Rubjerg Knude med det resultat, at der i foråret var mange klager over 
sandflugten.
PA fortalte, at sandet flyver helt ind i Hjørring by.
TJ nævnte, at der på Hjørring sygehus aflejres sand fra Rubjerg.
 
Eventuelt
TJ: ”Det grønne Råd” i Nordjyllands amt er ved at lave en skiltekampagne mod ulovlig 
skiltning. Der udsendes en folder, som er tænkt som en venlig henstilling.
Friluftsrådet har sammen med de tre Limfjordsamter og Skov-og Naturstyrelsen taget initiativ 
til at få samtlige lejrpladser ind på Friluftskortet for at skabe en sammenhæng imellem 
pladserne og adgangsforholdene mht. at styrke kystaktiviteterne.
PBJ: Er det kun Limfjorden det drejer sig om?
TJ: Der er også en pendant omkring Roskilde fjord.
PA: vil gerne have en aktivitetsoversigt, der er tilgængelig på vores hjemmeside. 
Tilgængeligheden skal kunne vise, hvilke aktiviteter der på et givet tidspunkt er planlagt i 
skov-og naturområderne. Efterlyste også en entydighed i anvendelsen af betegnelsen 
klitplantage og plantage, bl.a. når man ser vore kort på Internettet.
JB: spurgte til forespørgslen om golfbane på den nye areal i Hulsig.
FJ mente, at dette endnu var fortroligt.
JB nævnte, at det har været behandlet i Skagen kommunes planudvalg.
FJ forklarede, at man har ønsket at lade en golfbane gå på den NØ del af arealet. 
Miljøministeriet har pt. et udvalgsarbejde i gang om golfbaner, hvorfor distriktets svar har 
henholdt sig til at afvente udvalgets arbejde. I øvrigt har distriktet efterfølgende erfaret, at der 
også er observeret traner i området.
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Afbud fra Jørgen Jensen og Mogens Danielsen

JB havde hørt, at det netop var tranernes tilstedeværelse, der var årsag til afslaget.
FJ: Skovdistriktet er først i dialogen vedr. arealet blevet opmærksom på, at der er traner i 
området.
 
Næste møde:
Tirsdag den 28. marts 2006 kl.
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