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Udkast til dagsorden:
1.

Revision af Driftsplan for NST Thy.
Ditte startede med at byde velkommen og repræsenterer Malene, som er projektleder på driftsplanprocessen
og vil præsentere denne i dag for brugerrådet.
Malene startede med at introducere driftsplankonceptet. Hendes slides er vedhæftet som pdf.

2. Tilrettelæggelse af brugerinddragelse i driftsplanen
Den vedhæftede pdf dækker også over dette punkt.
Malene fortalte at der sideløbende med den interne proces, skal køre en proces omkring borgerinddragelse
Her skal brugerrådet inddrages og vil løbende blive orienteret. Friluftszoneringen skal som minimum høres
ved jer.
Malene kom også ind på, at vi gerne vil i dialog med jer, omkring hvordan vi skal inddrage jer i
driftplanprocessen. Der er flere måder dette kan gøres på, der er flere eksempler fra andre enheder. Nogle
har haft mulighed for at komme med ideer på et blankt stykke papir, andre steder er der blevet fremlagt et
udkast til vores plan, hvorefter borgerne er blevet inddraget på et offentligt møde. Nogle steder er der også
blevet sendt brev ud til interessenter, som så har haft mulighed for at komme med forslag. Selve
planlægningsdelen for de enkelte områder er med gode resultater drøftet ved workshops på baggrund af et
udkast fra Naturstyrelsen.
Herman; ”Vi vil gerne ind i fasen tidligst muligt inden der bliver nedskrevet noget. Men hvornår er det bedste
tidspunkt i forhold til diverse interessenter i brugerrådet? Der kunne laves nogle små udvalg med diverse
interessenter fra brugerrådet.”
Erik; ”Friluftszonering bliver svært.”
DSV; Friluftszoneringen er det vigtigste nye element og det er jo her forskellige interesser mødes og skal
afvejes.
Friluftszonering:
Malene fortæller at friluftszoneringen skal give plads til både natur og mennesker. Hun kommer ind på
Naturstyrelsens tidligere koncept: B-skov (Beskyttet-skov).
Ditte fortæller at NST Thy ikke har noget B-skov, med undtagelse af Langdal Plantage. I Thy har vi derimod
områder med administrative adgangsbegrænsninger i fuglenes yngletid, de revideres hvert fjerde år.
Friluftszoneringen skal sikre ensartet forvaltning på de enkelte lokalenheder.
Se den vedhæftede pdf for nærmere beskrivelse af indholdet i friluftszoneringen.
John; ”Hvad er faciliteter? En bænk, en skraldespand? Vil der er i friluftszone blive nedlagt p-pladser?”
Malene; ”nej p-pladser er en facilitetszone. Faciliteter med undtagelse af basisfaciliteter som f.eks. i
friluftszone vil på sigt blive nedlagt.
Malene viser eksempel på et kort med alle zonerne fra NST Blåvandshuk. Ikke alle områder får en zone, fx vil
kernen af Hanstholm Vildtreservat ikke blive zoneret da der er adgangsbegrænsninger året rundt.
Herman; ”Er der procentsatser på størrelsen af stillezonerne?”
Malene; ”Facilitetszoner må ikke blive for store, men der er ikke krav omkring fordeling af zonerne indenfor
enhederne, da både arealerne og behovene er forskellige på de forskellige enheder.”
Kim; ”For små stillezoner, vil miste deres virkning.”
Malene; ”Stillezonerne er blevet relativt store i andre enheders driftsplanproces.”
Borgerinddragelse igen:
Ditte; ”Vi har selv drøftet dette, men ikke bestemt noget. Vi skal have lavet en koordinering med jer. Vi skal
også koordinere med Nationalpark Thy (NPT), som også reviderer nationalparkplanen og har fået forslag ind
fra både borgere og interessenter, hvoraf de som vedrører NST foreslås benyttet i denne plan. Et andet
dilemma er geografien, hvilket er et problem i forhold til interesseorganisationerne der ofte er organiseret i
kommuner. Vi kan dele områderne op i NPT og ikke NPT-område, eller det kunne blive på kommune plan.
Overvej hvad I syntes der er mest smart. Der skal skabes tyngde i vores østlige arealer, som pga. NPTs tyngde
nemt bliver overskygget.”

John; ”Hvordan laves grupperne, og er det diskussion omkring et enkelt areal eller hvordan organiseres
disse?”
Anne-Sophie; ”Det afhænger af hvilket niveau offentligheden skal inddrages på.”
Malene; ”Områderne er i dag delt op i mange delområder, som vil blive samlet i færre.”
Ditte; ”Det niveau vi kunne diskutere på en workshop vil blive fx Vilsbøl Plantage og Vandet Sø, hele
Stenbjerg Klitplantage med tilhørende klithedeområder og Faddersbøl Plantage.”
Malene; ”Ex: 11 arealer en aften og 5 en anden. Der bliver stemt om hvilke arealer, der skal diskuteres på de
enkelte aftener, så I kan komme og byde ind, når nogle af jeres interessesområder skal behandles.”
Ditte; ”Workshops omkring arealerne vil først blive, når vi har tænkt nogle tanker. Arealerne indenfor NPT
vil der være ekstra mange interessenter indenfor, hvor der vil skulle suppleres med disse i brugerrådet.”
Herman; ”Hvad kommer først NPT-plan eller NST-Thy driftplan?”
Ditte; ”Staten er lodsejer, så NSTs plan vægter mest, men vi er forpligtet til at indarbejde nationalparkplanen
i vores planlægning. Vi har spillet ind i høringsrunden til NPT-plan, så vægtige målsætninger på statens
arealer i den nuværende plan overføres til næste planperiode. Vi kan ikke blande os i på de resterende 25 %
af arealerne i NPT, som er private eller kommunale arealer.”
Jørgen; ”Hvor mange arealer bliver der tale om?”
Ditte; ” 20 områder.” Se vedhæftede dokument.
Ditte; ”Det bliver en stor proces”
John; ”Bliver det to workshops med 20 områder, eller hvad er planen?”
Ditte; ”Nej, det bliver nok lidt op til Malene. Det bliver delt op i flere workshops, hvor de enkelte
organisationer, kan bliver repræsenteret af flere forskellige i processen.”
Herman; ”Det kommer an på områdernes følsomhed, hvilket er forskelligt blandt diverse interessenter.
Hvordan bliver denne plan med friluftszonering administreret? Hvor meget bliver I styret bagefter og hvor
meget vil I give lov til ud fra planen?”
Ditte; ”Den bliver forholdsvis bindende. Men der skal fortsat tages stilling ved hver enkel ansøgning.”
John: ”Bekymret ved mange områder på en aften, hvilket begrænser folks lyst til at bidrage. Hvis der er
mange mennesker, så falder lysten til at ytre sig.”
Ditte; ”Der mistes dynamik ved for mange. Men alle skal repræsenteres og alle skal høres.”
Malene; ”I NST Vestjylland, var der en godt diskussion blandt de forskellige interessenter. Rundt om bordet
diskussion virkede godt.”
Ditte; ”Lad mig komme med en sammenfatning: Vi laver en indledende indkaldelse af ideer, som ikke
inkluderer de allerede indgivne ideer til NPT, som vi tager med i processen alligevel. Vi henvender os til
interessenter med brev, men den alm. borger bliver via pressen og vores hjemmeside.
Vi kommer med et bud på planlægningen af hvert enkelt areal og indkalder til workshops. Særlige
interessenter som ikke er repræsenteret i brugerråddet, herunder Nationalparkens bestyrelse og råd vil også
blive indkaldt til workshops. Arealerne indenfor NPT vil blive behandlet inden sommerferien 2015, så der
kan laves den nødvendige koordinering. I de øvrige vil det blive efter sommerferien 2015.
Brugerråd og NST vil når planudkastet er klart til offentlig høring indkalde til borgermøde omkring planen.
Der vil af hensyn til geografi blive afholdt to møder. Efter høringsperioden indarbejdes høringssvarene som
afslutning på processen.”
Kim; ” Kommer oversigt over områderne ud med referatet?”
Ditte; ”Alt fra i dag kommer med referatet ud.”
Herman; ”Det bliver svært at få det til at fungere, men jeg har ikke et bedre forslag.”
Ditte; ”Der er et brugerrådsmøde inden første workshop, hvor vi kan fintænke planen. På det tidspunkt
kender vi også de indkomne ideer. Vi lytter gerne til andre forslag til processen.”
Malene; Inden næste møde gennemgår vi i de gamle planer og laver en status over hvilke af de beskrevne
tiltag i planerne, der er gennemført, og hvilke der videreføres.”

Ditte; ”Vi vil også se 15 år frem og se hvad der ellers skal ske – også udover friluftszonering, som fx på
naturpleje og jagt. Jagt har vi indtægtskrav på, så her er der begrænsede muligheder for at gøre noget. Så
ikke alle områder kan planlægges lige frit, da vi har visse bindinger og krav vi skal leve op til.”
Tak for indspark til borgerinddragelsen. Dette punkt vil komme på alle kommende møder.

3. Status på LIFE REDCOHA - sårbar vestkystnatur, primært planen for hydrologiaktionerne.
Henrik fortalte om LIFE REDCOHA, som er vores nye EU-projekt, som skal forbedre naturen langs den jyske
vestkyst. Følgende Natura 2000-områder har vi med i projektet: ”Agger Tange”, ”Klitheder mellem Stenbjerg
og Lodbjerg”, ”Ålvand Klithede”, ”Vangså Klithede”, ”Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og
Vandet Sø” og ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”.
LIFE REDCOHA indeholder aktioner hvor vi rydder plantage, bekæmper rynket rose og så forbedrer vi
hydrologi.
Vi skal forbedre hydrologien i vores Natura 2000 områder. I DK har vi gravet utallige grøfter i historisk tid,
for at kunne udnytte landskabet. Vi har indtil nu lavet en kortlægning af vores områder, for at finde steder,
hvor hydrologien kan forbedres. Det er ikke første gang at vi lukker grøfter, hvilket vi har gjort på bl.a.
Ålvand Klithede med gode resultater. Vi har fundet godt 10km grøft, som vi vil lukke eller i et enkelt tilfælde
genslynge. Ud fra højdekurver forventer vi at påvirke 180ha natur, som med den forbedrede hydrologi vil få
en bedre naturtilstand. Nogle steder vil der blive lavet skrab, altså vandhuller. Dette vil i nogle tilfælde blive i
forbindelse med grøftelukningerne.
Erik; ”Vil de blive jævnet helt.”
Henrik; ”Ja, de bliver helt jævnet.”
Kim; ”Er der ikke nogen områder, hvor de kunne lades være? Hvorfor har I ikke gjort det før?”
Henrik; ”Nej, vi hindrer gener ved at hæve veje, der bliver truet af stigende vandstand. Vi har lukket mange
grøfter indtil nu. Vi får stor effekt på vores natur. Det gavner bl.a. Stor vandsalamander og Tinksmed.”
John; ” Vi har også nogle projekter, men har større udfordringer, da vi skal lave det på private områder og vi
ikke ligger i slutningen af grøfterne, så vi kan ikke bare lukke dem helt.”
Ditte; ”Vi har fået henvendelse omkring folk der er bekymret for fx vand i kælderen - Berettiget eller ej.
Projektet kører frem til 2018. Vi skal til at fremskaffes tilladelser til diverse tiltag i forbindelse med
hydrologi-tiltagene.”
Jørgen; ”Hvad med bekæmpelse af rynket rose? Det vil jeg gerne høre mere om.”
Ditte; ”Foreslår emnet kommer på næste brugerrådsmøde, da vi ikke har så meget nyt at fortælle pt.”
4. Planer for etablering af jagtcenter i Østerild Klitplantage.
Ditte; ”Det kom desværre i pressen af bagveje, vi ville gerne have informeret jer først.
Tommy; ”I Østerild er der i dag to skydebaner med to små foreninger. Banerne er ikke ”up to date”, både
miljømæssigt og facilitetsmæssigt. I Dk har vi behov for at blive bedre til jagt på storvildt, da vi tidligere kun
har jaget småvildt med hagl. Så der er brug for at få lavet et jagtcenter hvor der kan trænes bl.a.
riffelskydning til bevægelige mål. I Østerild er der langt til andre der kunne generes med støj. Der er
mulighed for at lave et miljøvenligt center. Udover at uddanne bedre jægere kan der blive lavet et
opsamlingssted, hvor vildtet kunne blive behandlet og videreformidlet til restauranter osv. Dette vil gøre
afskaffelser slagterester mere hensigtsmæssig. Der er stigende behov for dette, da bestanden af då- og
kronvildt er opadgående. En del af jagtcentret kan udformes så der kan trænes hunde og trænes med bue.
Der er behov for at opkvalificere jægerne, så vi får nogle bedre jægere ud i naturen. Der vil komme et godt
sammenspil med det kommende besøgscenter.”
Ditte; ”Drivkræfterne bliver de lokale jægere. Østerild ligger geografisk godt for jægerne i kommunerne:
Morsø, Thisted, Jammerbugt. I dag skal man helt til Ulfborg for at finde en bane til denne træning.”
Erik; ”Hvad med slagter fra Nørhå?”

Tommy; ”I dag må en vildtslagter kun købe fra en godkendt opsamlingsplads. Derfor vil der komme en god
synergi med dette jagtcenter.”
Ditte; ”Der er stigende efterspørgsel på kronvildt blandt restauranterne i området, men vi kan ikke hjælpe
dem pga. strikse veterinære regler. Så med dette center vil vi kunne imødekomme den stigende efterspørgsel
på vildtkød fra bl.a. nationalparken. Vi forventer at kunne få tildelt jagttegnsmidler til forprojekt – design,
arkitektur, miljøkrav osv.”
Tommy; ”I samarbejde med jægerne kan vi skabe en bedre kvalitet.”
Ditte; ”I 2001 ville Thisted jagtforening udvide centret i Østerild, denne plan udvides nu i et godt samarbejde
med jægerne fra de nævnte kommuner.”
Kim; ”Hvis jeg skyder et krondyr, kan jeg ikke sælge den videre til noget. Pt kan man tage et veterinær- og
hygiejnekursus, hvorefter man kan sælge dyrene. Det er ved at blive lettere med at skaffe kronvildt fra
lokalområdet. Der er behov for faciliteterne og folk vil tage godt imod dem.”
5.

NST´s nye friluftspolitik. Politiken udleveredes på mødet.


http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/friluftspolitik/

Anne-Sophie fortalte om den nye nationale friluftspolitik. Meningen er at skabe rammerne omkring
samarbejdet omkring friluftslivet. Politikken skal også hjælpe den grønne omstilling på vej. Politikken er
bredt forankret, og skal være med til at understøtte udvikling indenfor friluftsliv samtidig med at de
forskellige hensyn i naturen tilgodeses. Processen op til friluftspolitikken blev startet i 2012. Der blev lavet en
række forskellige pejlemærker og i løbet af 2013 har der været en idefase og der har været nedsat en række
forskellige netværksgrupper, som har arbejdet videre med at udfolde pejlemærkerne. Dette har ført til
idékataloger, som blev omdelt på mødet. I dette efterår skal friluftspolitikken og de andre resultater af
arbejdet fremlægges på folketingets miljøudvalg, hvilket der kan læses mere om på hjemmesiden. Der er otte
pejlemærker i idékataloget, som kan ses og nærstuderes på Naturstyrelsens hjemmeside. Et eksempel på et af
plejemærkerne er ” Friluftsliv skaber fællesskab og engagement”, har lægges der vægt på at skabe mere
inddragelse af bl.a. frivillige og I skal endelig komme med forslag til mig (Anne-Sophie), hvis I har forslag til
nye samarbejdsprojekter, det kunne være høslætlaug, mtb-spor og pleje af gravhøje. Et andet pejlemærke er
”Friluftsliv skaber vækst og arbejdspladser”, et eksempel på det er vores samarbejde med feriecenter
Slettestrand, hvor vi er med til at understøtte lokal vækst i forbindelse med mtb-kørsel. Andre eksempler er
når vi giver tilladelser til løb som f.eks. NPT-trailmaraton, som også er med til at understøtte lokalområdet.
Friluftsliv skal også være en social løftestang, som fx vores skovhjælper-ordning. Der er også fokus på folk
der er på kanten af arbejdsmarkedet lige for tiden.
Så friluftsliv er en del af en større tankegang.
John; ”Hvordan balancerer I i forhold til frivillig arbejdskraft kontra ansatte? Her tænker jeg på
konkurrenceforvridende arbejde.”
Anne-Sophie; ”Vi har en tæt dialog med skovarbejderne omkring arbejdet til de frivillige. Skovarbejderne
arbejder også tit tæt sammen med frivillige.”
Ditte; ”Det har været drøftet helt fra starten med skovarbejderne og vi er opmærksomme på problematikken.
Vi bliver færre ansatte og gråzonerne liver større. Derfor bliver der flere ”kan-opgaver” til de frivillige.
Skovarbejderne så gerne vi ansatte flere, men det er økonomien ikke til, så de er positive overfor at holde
niveauet via hjælp fra de frivillige. MEN det er en er svær balancegang. Det fungerer på andre områder i
samfundet.”
Anne-Sophie; ”Vi har mange eksempler på positive oplevelser med frivillige.”
John; ”Vi har oplevet at private firmaer har været negativt stemt overfor frivilligt arbejde, da de kunne have
udført opgaven.”
Ditte; ”Men de private ville aldrig få opgaven pga. økonomien.”
Ditte; ”Der kommer en mere afgrænset politik for Naturstyrelsen, da dette er en overordnet national politik.”

6. Meddelelser


Opfølgning fra sidste møde
i. Status på opgavebortfald som følge af bevillingsfald.
Ditte: Vi har, måtte sige farvel til fire pga. den økonomiske ramme for 2015. Opgavebortfald vil blive på
naturvejledning og faciliteter, som skraldestativer, toiletter, borde og bænke. Vi har ikke de endelige
bevillinger for 2015. Vi forsøger at finde de områder, hvor det gør mindst ondt. Der skal stadig vedligeholdes
stier og andre faciliteter, men de mindst benyttede vil blive nedlagt. Der har været gode år, hvor der er blevet
lavet mange faciliteter, men nogle vil nu blive nedlagt. Her bliver friluftszoneringen central i driftplanregi.
Naturvejledning vil fortsætte, men det vil blive indtægtsdækkede ture, der afholdes. Thisted Kommune har
lavet en betalingsordning, så skolerne kan benytte vores naturvejledning stadigvæk.
Herman; ”Kan LIFE-midlerne afbøde nedskæringerne?”
Ditte; ”Det havde selvfølgelig set værre ud uden disse. Vi har også søgt midler fra Naturerhvervsstyrelsen til
rydning og hegningsprojektet, når vi ikke selv har penge nok til tiltagene. De sidstnævnte gavner ikke vores
egne ansatte, men de er med til at gøre sådan at vi kan holde vores aktivitetsniveau oppe.”
John; ”Hvad er jeres erfaringer med at fjerne skraldespande?”
Ditte; ”De er gode, men vi fjerner heller ikke fra de mest benyttede steder. Men de mindre benyttede steder
har vi forsøgt med gode resultater.”
Herman; ”Der er generelt lidt affald rundet omkring i naturen. Der er sedler rundt omkring nogle hegninger i
landskabet, som jeg mener stammer fra hegnstråden.”

 Status på Statsligt vådområdeprojekt Flade Sø.
Kristian; Myndighedsbehandlingen er i gang og sagen er endt ved Natur- og Miljøklagenævnet, som følge af
en indsigelse fra DN til VVM-screeningen, hvis udfald var at projektet ikke skulle igennem en VVM
undersøgelse. Både Fredningsnævnet og Thisted Kommune venter på en afgørelse fra Natur- og
Miljøklagenævnet. Vi pågår med forhandlingerne med lodsejere, da der skal foreligge projektaftaler med alle
lodsejere, som skal tinglyses på alle ejendommene omkring Flade Sø. Dette er en del af udbetalingskravet fra
Naturerhvervsstyrelsen. Der mangler også matrikulering, da ikke alt omkring søen er matrikuleret i dag, men
dette er igangsat.
DN har påklaget VVM-screeningen, da de mener at projektet er VVM-pligtigt med belæg i at projekt skulle
være et afvandingsprojekt – hvilket det på ingen måde er efter Naturstyrelsens vurdering. De har også andre
anker i klagen til Natur- og Miljøklagenævnet som går på bl.a. VVM-screeningen ikke har afdækket flere af
aspekterne omkring projektet grundigt nok, som fx naturdelen og hele vandkemidelen – hvilket vi/NST Thy
mener, er ubegrundet.
Projektet har en bevillingsmæssig bagkant der hedder udgangen af 2016, hvilket kan blive svært at nå med
den nu forlængede myndighedsbehandling.
John; ”Har I hørt noget fra Natur og Miljøklagenævnet?”
Ditte; ”Nej, og vi har et problem pga. tidshorisonten i Naturerhvervsstyrelsens tilkendegivelse.”
John; ”Kommunens afgørelser efter nævnets afgørelser kan vel også påklages til nævnet?”
DSV; ”Ja”.
 Status på de digitale naturguides
Indenfor få måneder vil alle guides for Thy og Hanherred være klar og tilgængelige på Naturstyrelsens
hjemmeside. Der er lavet for bl.a. Bulbjerg, som var en slags pilotprojekt, samt for alle plantager i
Nationalpark Thy.
 Status på projekt: Bedre adgang til Nationalpark Thy
Vi har igangsat de sidste etaper af projektet omkring Agger og Flade Sø. Strækningen fra Hanstholm til Vigsø
og videre til Hjardemål er bl.a. mulig at gennemføre fordi vi har fået penge bevilget fra den grønne ordning.

Til stien Lodbjerg-Agger har vi fået 1,4 kr. mio fra Vejdirektoratet, hvilket er første gang, at de har givet
penge til et rekreativt projekt.
Projektet bliver afsluttet i løbet af nogle få måneder. Det er blevet gennemført med god hjælp fra kommune
og NPT.
 Status på skovrejsning som erstatning for fældet skov i testcentret
Eshøj, Hurup, Snedsted er beplantet.
I 2016 bliver der plantet på arealet ved Nørhå.
Vang menighedsråd ville ikke sælge alligevel, selvom vi syntes det var et god placering.
Vi er i dialog med ejere om at erhverve arealer ved Tømmerby og arealer ved Vandet Plantage samt omkring
Snedsted.
John; ” Apropos skovrejsning, så har vi fået henvendelser fra nogle af de private som overvejer at6 sælge til
jer, men de ligger i negativt skovrejsningsområde.”
Der er givet grønt lys fra Fredningsnævnet til en større shelterplads til spejderne ved det tidligere Nebelgård.
Den vil blive tilgængelig for alle, men vil skulle bookes.
John; ”Jeg kan lige bemærke at vi/Thisted Kommune har indsendt et forslag til et projekt omkring rigkær på
45 mio. kr., sammen med flere kommuner og bl.a. NST Fyn. Fokus for Thisted kommune vil primært blive
omkring Vejlerne.”
7. Næste møde:
Emner:
- Driftplan; Detaljeret drøftelse af næste fase af borgerinddragelse, gennemgang af indkomne
forslag.
- LIFE REDCOHA – Status på Rosa rugosa bekæmpelse.

Dato:
Den holdes åben af hensyn til driftsplanprocessen, så vi har noget til jer. Det vil blive kl.14 og
Erik bemærkede at helst ikke skulle blive en mandag eller torsdag.
8. Eventuelt.
Tak for et godt møde.

Med venlig hilsen
Kristian Mandsberg Nielsen

