
Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands
statsskovdistrikt

mandag den 30. september 2002 kl. 13 i Skagen.
I mødet deltog:
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH
Friluftsrådet:Thomas Jensen TJ
Dansk Orienteringsforbund: Norman Andersen NA
Dansk Idrætsforbund: Peter Arildsen PA
Hirtshals kommune: Jørgen Jensen JJ
Samvirkende Turistforeninger i Nordjyllands amt: Mogens Danielsen MD
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen. JJø
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby, HS
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald. SH
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen. OJ
Nordjyllands statsskovdistrikt: Frede Jensen FJ
Sekretær for Brugerrådet: Torben Stæhr TS
Fraværende med afbud: Danmarks Jægerforbund: Poul B. Jensen, Læsø kommune: Orla W. Olsen. Skagen
kommune: Jens Borup.
Dagsorden:
Mødet indledtes med, at Brugerrådet samledes ved Råbjerg Mile for at se placeringen af den kommende P-plads.
Sandet hober sig op på den nuværende P-plads. Skovdistriktet har i årets løb kørt sandet ind til siderne, men denne
mulighed er snart ved at være opbrugt. Området er omfattet af Råbjerg Milefredningen, og det er også omfattet af
den generelle §3 fredning. Det blev undersøgt, om dispensationen kunne gives som en "bonus"-dispensation, men da
fredningssagen endnu ikke er afsluttet, var dette ikke muligt. Derfor er der søgt dispensation efter §3 til at etablere
en ny P-plads. Denne dispensation blev givet for 14. dage siden. Høringsfasen er 4 uger, så skovdistriktet håber at
kunne gå i gang med arbejdet inden længe. Om det bliver tilfældet afhænger af, om der indgives anker, som kan
have udsættende virkning for dispensationen.
Efter besigtigelsen kørte Brugerrådet til distriktskontoret i Skagen, hvor resten af mødet afholdtes.

1. Referat fra sidste møde – herunder forslag om at lægge referatet på nettet.
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.
Brugerrådet kunne anbefale, at referaterne lægges ud på skovdistriktets hjemmeside. Her vil der blive
udarbejdet en brugerrådsside, hvor man også kan se Brugerrådsmedlemmernes navne, adresser, fotografier
mm.

2. Meddelelser.
FJ fortalte, at skovdistriktet nu har 10½ ansatte færre end ved årets begyndelse. Der er i dag 16
skovarbejdere og skovløbere og 9 funktionærer.
Umiddelbart efter at vi var blevet færdig med fyringerne som følge af budgetreduktionen, blev der
problemer med bøge-markedet. Det kinesiske marked, som de senere år har aftaget betydelige mængder
bøgetræ, svigtede, og det fik store konsekvenser for Skov-og Naturstyrelsen, der nu udover
budgetreduktionen måtte spare yderligere 12 mill. kr.
Dette førte til en aftale om hjemsendelse af samtlige skovarbejdere i 6 uger. Denne hjemsendelse er vi ved
at afvikle i øjeblikket. Mange af vore folk går således på en række forskellige kurser.
Kiosken ved den tilsandede Kirke har i mange år været bortforpagtet til Erik Fisker, som nu har valgt at gå
på pension. Kiosken har derfor været udbudt i forpagtning, men pga. af manglende kriterier i det første
udbudsmateriale, har skovdistriktet måtte udbyde forpagtningen endnu engang. Der har været mange
seriøse ansøgere, iblandt hvilke der nu med én er indgået en forpagtningsaftale, der træder i kraft til foråret
2003.
TJ minder organisationsfolkene om, at der den 9.oktober bliver holdt udvidet møde i Det grønne Råd med
tilmelding den 3. oktober.

3. Hirtsholmene til Miljøministeriet
FJ fortalte, at der i øjeblikket arbejder med at klargøre grundlaget for, at Skov-og Naturstyrelsen overtager
Hirtsholmene fra årsskiftet. Baggrunden er, at Rigsrevisionen har stillet spørgsmål ved det hensigtsmæssige
i, at Forsvarsministeriet driver øerne. Skov-og Naturstyrelsen og Frederikshavn kommune har hver især
tidligere været tilbudt opgaven, men har sagt "nej tak".
På et møde mellem miljøministeren, Frederikshavn kommune og Forsvarsministeriet var det ministerens
holdning, at det er en national opgave at sikre Hirtsholmenes natur- og kulturværdier, og at Miljøministeriet
ved Skov- og Naturstyrelsen bør overtage opgaven.



Driften af øerne har i de senere år kostet 1,6 mill. kr. om året. De tre økonomiske områder er færgefarten,
løn til personale og vedligeholdelse af bygninger.
Der forhandles i øjeblikket om en overtagelse af øerne fra årsskiftet. Der er mange interesser på
Hirtsholmene vedr. bygningerne, reservatet, fyrtårnet, som dog er automatiseret, turistbesøg og formidling i
øvrigt.
Sammen med Frederikshavns kommune er det Skov-og Naturstyrelsens opfattelse, at formidling af øerne
gerne må intensiveres bl.a. ved udbygning af primitive lejrskolefacilliteter.
HS ønskede at vide, hvem, der skal betale for færgedriften.
FJ forklarede, at der i øjeblikket er 3 ugentlige afgange, som skovdistriktet overvejer nedbragt til én
ugentlig afgang udenfor højsæsonen. Der er 4 fastboende på Hirtsholmene.
JJø udtrykte glæde over, at Hirtsholmene er overgået til Skov-og Naturstyrelsen. Han har været bekymret
for, at Frederikshavns kommune alene skulle stå for driften.

4. Strukturarbejde i Skov- og Naturstyrelsen og herunder spørgsmålet om udflytning af personale fra
Haraldsgade.
I de mange overvejelser der har været vedr. udflytning af statsinstitutionerne, har Skov-og Naturstyrelsen
været i søgelyset mange gange. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. peger på en evt.
udflytning af 10 til 12 personer. Direktionens konklusion af arbejdsgruppens arbejde afventes. I oktober
afholdes der chefmøde, hvor der formentlig foreligger et diskussionsgrundlag. (Dette skete ikke, da man nu
afventer en budgetanalyse af Skov- og Naturstyrelsen fra Finansministeriet, som forventes januar 2003.
)Det forventes, at der fortsat skal være et antal skovdistrikter ikke meget lavere end i dag, samt en styrkelse
af 5 til 6 skovdistrikter med flere kompetencer.
GH spurgte om, hvor stor en forskel der er mellem de enkelte skovdistrikter.
FJ nævnte, at det ikke er så nemt at svare entydigt på, bl.a. fordi skovdistrikterne har så forskellige opgaver
alt efter, hvor de er placeret i landet. F.eks. hvad angår arealer, turisme, vildtreservatforvaltning, mængden
af skovlovssager og klitfredning.
Skovdistrikternes gennemsnitsstørrelse er på 8.000 ha., men da nogle skovdistrikter er på 20.000 ha. Er der
også skovdistrikter, der har færre ha.
GH mente, at man måske burde nedlægge de mindste skovdistrikter.
FJ fortalte, at der har været tale om sammenlægning af skovdistrikter, der ville ændre 5 skovdistrikter til 3.
det drejede sig om Tisvilde og Frederiksborg. Åbenrå og Gråsten. Samt nedlæggelse af Ulborg.

5. Regeringens naturpolitiske udspil – bilag vedlægges.
(Klik hér hvis du vil vide mere)
FJ gennemgik regeringens naturpolitiske udspil ved at fremhæve hovedpunkterne i det papir, som også er
udsendt til Brugerrådets medlemmer.
Kodeordet i regeringens naturpolitik er medejerskab. Kun ved at give danskerne medindflydelse og
muligheder kan vi skabe den mangfoldighed af løsninger, som naturen har behov for. Nu og i fremtiden.
Der er brug for løsninger både på nationalt plan og på lokalt plan. Men uanset størrelsen skal hver eneste
opgave også forankres lokalt. Samspillet mellem borgerne og myndighederne skal gøres bedre - tillid
skaber de bedste og mest holdbare løsninger for naturen.
Naturen er en vigtig del af vores velfærd. Danmarks natur er mangfoldig. Det skal løsningerne også være.
Her er regeringens ni sigtelinjer for fremtidens danske naturpolitik: Natur og børn, Natur og skov, Natur,
dyr og planter, Natur og byer, Natur og vand, Natur og kyster, Natur og landbrug, Natur og nationale
naturområder, Natur og friluftsliv.
Specielt lagde FJ vægt på de store sammenhængende naturområder. I første omgang er der peget på de 6
områder som Wilhjemudvalget pegede på – Klitarealerne i Thy, Lille Vildmose, Mols, Det Sydfynske
Øhav, Grib Skov, Høje Møn.. Ministeren har nu ud til kommunerne for at høre, om der lokalt er interesse
for gå videre med de udvalgte projekter. Flere projekter kan senere komme til, og i den forbindelse er det
værd at hæfte sig ved, at både Skagen Odde og Læsø har været nævnt som muligheder. Den væsentligste
forudsætning for igangsættelse af et projekt vil være et lokalt ønske om, at det skal ske.
TJ fortalte, at han havde deltaget i et møde i Lille Vildmose. På dette møde spurgte han vicedirektør Ole
Christiansen, om det kun var bestemte områder, der var planlagte. Det svarede Ole Christiansen nej til. Det
kommer meget an på den lokale forankring, hvilket bl.a. betyder, om der er lokal økonomisk betalingsvilje.
JJø spurgte om, hvordan naturparker adskiller sig fra andre naturtyper? Hvad kendetegner indholdet i en
naturpark?
FJ svarede, at Regeringen, Wilhjelmudvalget og DN mener, at det er vigtigt at have store
sammenhængende naturområder, som så kommer til at hedde naturparker, og hvor naturhensyn kommer i
fokus.
JJø frygter, at det bliver et reklamebrøl, som bare ser fint ud på papiret.
FJ nævnte, at Danmark er et af de lande i Europa, som ikke har naturparker.
NA nævnte, at han håber, naturparkerne bliver almindeligt tilgængelige og ikke lukkede som i Høstemark
skov.



FJ pegede på, at Høstemark skov ikke skal tages som model. Hér er der en særlig historie som baggrund
for fredningen. Der skal ved udpegningen af de kommende naturparker i høj grad tages udgangspunkt i de
lokale interesser.
MD er enig med NA, men der kan også være områder, der er lukkede, fordi der skal tages hensyn til f.eks.
kongeørnen. Der må tages hensyn til de lokale særpræg.
TJ mente, at der ved udpegningen af naturparker også kunne tages udgangspunkt i at skabe
sammenhængende formidling. F.eks. kunne man uden yderligere retssikringer lave et samlet
formidlingsområde med Skagen Gren, Hulsig Hede, Råbjerg og Tversted. Indenfor et sådant område kunne
der være en ensartet skiltning, der ikke skelner mellem kommuner, amt, stat mm.
HS pegede på, at det ikke er til at forstå, hvorfor der er sådan en forskel på biologernes meldinger om
havforureningen.
JJø synes, at Fredningsinstrumentet, som vi har det, er godt. Det skaber ikke grundlag for "discount-
fredninger"
TJ sagde, at han ikke er så bange for naturparker. Kan se forskellige muligheder; - som f.eks. at friholde
Lindenborg Å for digebyggeri, hvis der blev oprettet en naturpark hér.
FJ Det er lagt fuldstændig åbent ud, hvordan en naturpart skal udfyldes. Hovedformålet er at styrke
naturindholdet.
MD tror ikke, at kommunerne i øjeblikket har økonomiske kræfter til at bidrage til naturparker i væsentlig
grad.
JJ De kommunale penge er ikke til stede i øjeblikket. Der skal være et meget stort, lokalt ønske i en
kommune for at kunne deltage. Da det jo er staten, der synes at have størst interesse, så må der også følge
statspenge med.
SH De ulovlige diger ved Lindenborg Å skal selvfølgelig fjernes. Men det skal også nævnes, at 2½ kr. pr.
m2 eller 25.000 kr. pr. ha. til at forbedre arealerne forslår ingen ting.

6. Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprogram – bilag vedlægges
(Klik hér hvis du vil vide mere)
FJ gennemgik Skov-og Naturstyrelsens velfærdsprofil ved at fremhæve hovedpunkterne i det papir, som
også er udsendt til Brugerrådets medlemmer.
Der skal fremover arbejdes for, at forbedre mulighederne for nye friluftsaktiviteter for befolkningen på
statens arealer. Forbedre de almindelige adgangs - og opholdsmuligheder på statens arealer. Inddrage
borgere, lokale foreninger og myndigheder m.fl. mere direkte i driften af og samarbejdet om statens arealer.
Plante nye skove og skabe andre nye naturområder. Understøtte lokalt natur- og miljøarbejde og samspillet
mellem dette og den statslige indsats. Udvikle forståelsen for naturen hos børn og unge gennem gode
oplevelser og aktiviteter på statens arealer. Forbedre adgangen til informationen om natur- og friluftstilbud
bl.a. ved brug af Internettet.
De ny skove vil fortrinsvis blive placeret nær storbyerne, og hvor der også lokalt er betalingsvilje.
MD foreslog, at når målsætningen stadigvæk er, at 20 til 25 % af landets areal skal være skovdækket, kan
braklægning og skovrejsning så ikke kobles?
FJ nævnte, at tankerne om at koble støtteordninger med naturhensyn tidligere har været fremme, men at de
ikke er aktuelle i øjeblikket.
TS gennemgik de tre områder, som skovdistriktet efter ansøgning får tilskud til i år: Det drejer sig alle tre
om projekter, der inddrager brugerne aktivt: Oprettelse af et høsletlaug på Læsø (6.000 kr.), inddrage
ungjægere i biotopleje på Læsø (4.000 kr.) og renovering af fælleshus for jægere og orienteringsløbere i
Tornby (20.000 kr.). Af den samlede liste over projekter, som har modtaget penge, fremgår det klart, at
projekterne med lokal deltagelse er prioriteret højt.
FJ opfordrede til at fremkomme med ideer, idet vi også fremover får muligheder for at få midler til
konkrete projekter.
TJ sagde, at det er vigtigt, at ideerne bredes ud. Beløbene er også overkommelige.
JJø foreslog, at man overvejede at oprette skovbørnehaver, som man har det i Københavnsområdet.
HS spurgte, om vi er dækket nok ind med informationstavler?
MD foreslog en naturlegeplads lige udenfor Hirtshals.
FJ fortalte, at vi lige har lavet en naturlegeplads i Tversted.
TS fortalte, at der er en naturbørnehave i Tornby, som ofte benytter klitplantagerne omkring Hirtshals.

7. Det nationale skovprogram
(Klik hér hvis du vil vide mere)
FJ fortalte, at "Det nationale Skovprogram" blev færdigt til Johannesburg-mødet. Forud for dette er der
gjort store anstrengelser for at få gang i en offentlig debat. For Brugerrådet startede det i sin tid med den
offentlige tur i Tversted klitplantage. Thomas Jensen har på brugerrådets vegne tidligere deltaget i et møde
vedr. Det nationale skovprogram.
Skovprogrammet indeholder den største ændring af rammerne for de danske skove siden skovforordningen
af 1805, hvor træproduktionen frem til i dag har været i fokus. Den offentlige høring om skovprogrammet
har vist stor enighed om, at vi skal bevare skovenes naturværdier, omstille til naturnær skovdrift, sikre



skovbruget som erhverv gennem bæredygtige økonomiske rammebetingelser, og at vi skal have mere skov.
Hovedaksen i programmet er derfor en omstilling af den nuværende skovdrift til naturnære driftsformer. En
skovdrift, som bygger på, at økologiske og økonomiske hensyn i skovdriften ikke adskilles. Træproduktion,
natur, stabilitet og mangfoldighed kan i vid udstrækning opnås gennem en dyrkningspraksis, der
understøtter skovens egne processer. Det skaber skove, som både er stabile og varierede, og skove, som
rummer et rigere plante- og dyreliv. Vi får skove hvor friluftslivet kommer i fokus.
Ansvaret for skovforvaltningen skal i højere grad være skovforvalterens eget. Der skal være friere rammer
for skovdriften og dermed bedre mulighed for at forvalte skovene til gavn for både skovbruget, skovnaturen
og skovgæsterne.
En ny skovlov bliver fremlagt i den kommende folketingssamling.
MD sagde, at der må være interessegrupper og folkelig forståelse bag skovdriften, ellers kan det ikke lade
sig gøre.
JJ nævnte, at der lige efter valget var tale om mere liberale muligheder for at bygge i skov.
FJ fremhævede, at der ingen generelle lempelser bliver for mere boligbyggeri i skov, men der kan være
specifikke forhold, der taler for en lempelse.
Tilsvarende bliver der heller ikke lempet ved kystfredningen, men planlægningszonen på 3 km. skal forstås
som en planlægningszone, hvor man nøjere skal planlægge, hvad der skal foregå.

8. Skovens Dag 11. maj 2003
FJ fortalte, at når vi holder Skovens Dag næste år den 11. maj, så er det 10. gang. Temaet bliver "Børn og
Skov". Igennem årene har vi været godt rundt på skovdistriktets arealer. Der har været arrangementer på
Læsø, i Tversted, Bunken, Astrup, Kajholm og Tornby. Hvert år har vi haft stor glæde af mange hjælpere
ved arrangementet.
Med temaet "Børn og Skov" retter arrangementet sig mod børnefamilier. Vi efterlyser idéer til, hvor og
hvordan arrangementet i 2003 skal skrues sammen.
Arrangementet må gerne rumme aktiviteter af oplysende og/eller aktiverende art, lege, sportsudøvelse,
herunder (hold)konkurrencer, at få noget at spise, underholdning og meget andet.
FJ planlægger, at skrive et indlæg i de lokale aviser for at efterlyse ideer og forslag til Skovens Dag.

9. Evt.
HS spurgte, om der er muligheder for at søge Tipsmidler til en toiletbygning ved den nye P-plads ved
Råbjerg Mile.
TJ mente ikke, at det er en god idé at søge tipsmidler til en toiletbygning og ville i givet tilfælde fraråde, at
Tipsmidlerne anvendes i sådanne situationer.
JJø spurgte om, hvordan det går med brugergrupperne vedr. Jagt-og forstyrrelsesfri arealer.
FJ svarede, at der har været afholdt et møde om Skarvforvaltningsplanen. Der er planlagt et møde vedr.
Hirtsholmene og evt. Læsø. Mødehyppigheden er ikke så stor.
JJø var glad for at høre, at brugergrupperne ikke er nedlagt, og derfor kan aktiveres, hvis der bliver behov
herfor.

10. Næste møde.

Næste møde er mandag den 24. marts 2003 kl. 13.

FJ undersøger mulighederne for at afholde en besigtigelse af Hirtsholmene i foråret
2003.

Referat ved Torben Stæhr


