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I mødet deltog:
Marianne Riis, Biologisk Forening for Nordvestjylland
Anja Sørensen, Morsø Kommune
Finn Borup, Uorganiserede brugere
Ejgil Boye Mortensen, Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Erik Bach Jensen, Danmarks Naturfredningsforening
Herman Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund
Hans Chr. Mikkelsen, Friluftsrådet
Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund
Jan Kristensen, Dansk Ornitologisk Forening
Marie Paarup Thomsen, Thisted Kommune, som suppleant for John P Hansen
Naturstyrelsen:
Ditte Svendsen, skovrider
Malene Qvistgaard, projektleder
Referent:

Cornelia Maj Christensen, biolog

Afbud:
Karl Chr. Thøgersen, Landboforeningerne v/ Landbo Thy
Søren Kiel, Turistorganisationerne
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune

Dagsorden:
1. Status på revisionen af Naturstyrelsen Thys driftsplan, ved Malene Qvistgaard,
herunder afsluttende drøftelse af forslag til friluftszonering og forslag om offentligt møde i
høringsfasen.
Introduktion: En driftsplan er af 15 års varighed og er nu under revision. Alle arealerne er
gennemgået på interessent-workshops, hvor NST har fremlagt forslag og fået input fra brugerne. Alle
kort i driftsplanen er nu digitaliseret, og de områdevise planer er under opdatering. Vi arbejder med
45 områder og 5 temaer i driftsplanen.
Næste skridt er at et udkast til planen skal godkendes af direktionen, inden den kommer i offentlig
høring - forhåbentlig før sommerferien.. Offentliggørelse er dermed udsat fra 1. april til før
sommerferien, hvorefter der vil være 2 måneders høring ekskl. ferieperioden. Efter den offentlige
høring udarbejdes et høringsnotat. Den endelige driftsplan med eventuelle ændringer og
opdateringer godkendes af Naturstyrelsens direktion.
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Zonering: skove og naturarealer inddeles i 3 friluftszoner
1. Friluftszone (grøn): er som udgangspunkt lige så egnet til friluftsliv som facilitetszonen, men
er ikke prioriteret i forhold til større investeringer for friluftsliv - idet der dog vil være stier
og ruter. Friluftszonen vil i mange tilfælde også kunne virke som en bufferzone, som
adskiller den mere benyttede Facilitetszone fra Stillezonerne. Publikum vil også her ofte
kunne opleve at møde andre besøgende. Sandsynligheden for at opleve ro, stilhed og urørt
natur kan ofte være moderat ligesom i Facilitetszonen.
2. Stillezone (gul): er der, hvor man kan få den stille naturoplevelse, og hvor publikum mange
steder kan få oplevelsen af uberørt og ’vild’ natur. Der vil normalvis ikke færdes ret mange
mennesker i området, og der vil heller ikke være nogen former for faciliteter som lejrpladser
eller lignende. Stillezonerne er også fritaget fra organiserede arrangementer som
orienteringsløb, cykelløb og militære øvelser. Til gengæld må man fortsat færdes frit både til
fods og på cykel.
3. Der kan godt forekomme facilitetszoner indeni stillezoner, således at man fra f.eks. et
fugletårn kan opleve stillezonen.
4. Facilitetszone (blå): er der, hvor Naturstyrelsen prioriterer fremtidige større investeringer
indenfor friluftsliv højt, såsom lejrpladser, naturbaser, shelters m.v.. Zonen vil enten kunne
understøtte enkelte aktiviteter i en zone, så ét sted er ideelt til ridning, mens et andet
henvender sig mere til mountainbiking, eller der kan være flere aktiviteter i samme zone. En
skov kan sagtens have flere zoner, så der er mange aktiviteter i samme skov. Facilitetszonen
vil også være kendetegnet ved, at det skal være så nemt som muligt at komme dertil i såvel
bil, bus, tog, på cykel som gående.
Yderligere er der også områder udenfor zonerne, hvor der ikke er adgang for færdsel og her bliver der
således ikke zoneret. Det gælder f.eks. dele af Hanstholm Vildtreservat og Agger Tange, hvor en
bekendtgørelse regulerer adgangen.
Som supplement til zoneringen udpeges naturzoner, der dog løbende vil kunne ændres ud fra lokalt
kendskab til sårbar natur og vildtets tilholdssteder. Kort over naturzoner kan ligge sammen med
driftsplanen på nettet.
Malene gennemgik zoneringen fra Tved Plantage og syd på. Brugerrådet gav udtryk for, at der havde
været en god proces på workshops bl.a. om friluftszoneringen og havde ingen indvendinger til det
fremlagte resultat.
Den kommende offentlige høring:
Brugerrådet drøftede temaer og form for et offentligt møde, der afholdes sammen med brugerrådet
Det foreslås at arrangere det kommende møde som en kombination af et overblik med
baggrundsviden og tilbud om en forudgående tur ud og se på et område med fokus på de
forskellige temaer f.eks. friluftszoneringer, hydrologi og/eller tiltag for nogle særlige arter.
Sidstnævnte kunne være med en indgangsvinkel på hvad vi ved, der virker for arterne og hvad
vi lige nu prøver af, af forvaltningsmetoder. F.eks. har vi nu fået tilladelse til 5 paddeskrab i
Lortpøt.
Det foreslås at lave to møder, et i Thy og et i Hanherred.
Det foreslås, at mødet i Thy har fokus på sammenhæng mellem driftsplan og Nationalparkplan.

2. Reviderede retningslinjer for tilladelser til større arrangementer jf. friluftszonering.
De hidtidige retningslinjer fra 2009 for godkendelse af arrangementer opdateres ifht. zonering. De små
arrangementer med under 30 deltagere, f.eks. lokale trænings O-løb er undtaget, så retningslinjerne
gælder kun ved store løb, hvor veje og stier ikke følges og/eller der foretages afmærkning.
Det der førhen hed vildtlommer er nu omdøbt til naturzoner. Naturzoner er områder, der er udpeget af
hensyn til naturværdierne eller for at give vildtet fred under afvikling af arrangementer. Her må der
ikke være aktiviteter, bortset fra evt. gennemløb på grusveje. Naturzoner kan revideres løbende bl.a.
som følge af ændret drift.
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Det bliver foreslået at forlænge ynglesæsonen fra 20. april – 1. juli, i stedet for til d. 20. juni af hensyn
til kalvesætning i den voksende dådyrbestand. Det har ikke været intentionen at stramme reglerne, så
”meget forstyrrende” ændres til ”forstyrrende”.

3. Nye regler for sankning og selvskovning i Naturstyrelsen gældende fra 1. januar 2016
Salg af sanke- og selvskovningsobjekter i web-butikken er nu tilgængeligt direkte online, se hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/koeb-produkter/braende-og-sankekort/

4. Digitale naturguides foreligger nu for alle områder, disse suppleres i 2016 med trykte
”mini-guides”
De gamle foldere bliver nu erstattet af ”mini-guides”, der også henviser til de digitale naturguides.
Yderligere suppleres de nye miniguides af kort i større formater, bl.a. på digitale kort og på tavler i de
forskellige områder.

5. Status for projekter:
”Steder i landskabet” udsigtspodier ved Hanstholm Reservatet:
Der bliver etableret 12 udsigtspodier, opsat information ved toiletbygningen og etableret
udsigtskiler omkring stien til Isbjerg. Det er finansieret af Real Dania og er styret fra centralt
hold. Tilladelserne til projektet foreligger nu, men etablering kan først ske efter yngletiden.
Flade Sø vådområdeprojekt: lodsejergodkendelse er på plads med undtagelse af 3 o/oo af det
samlede projektareal (et areal på 1,8 og et på 0,1 ha). Vi har Fredningsnævnets tilladelse, men
mangler Thisted Kommunes tilladelser.
Hundborg Mose lavbundsprojekt: NST Thy har fået bevilget et forprojekt i Hundborg Mose til
den nye lavbundsordning, som primært har et klimasigte. Vi har nu den teknikske
forundersøgelse i hus, og det kan lade sig gøre at lave en sø på 150 ha. Den ejendomsmæssige
forundersøgelse viser bl.a. at er der mange der gerne vil have erstatningsjord. Rapporterne skal
nu drøftes med pumpelagets medlemmer for at afklare, om der er interesse for at gennemføre
projektet.

6. Meddelelser
Opfølgning fra sidste møde: der er en ny pulje til støtte for friluftsaktiviteter. Toilettet ved
Bulbjerg opføres nu. Der ansøges om penge til en opfriskning af udstillingen.
Udflytning af Naturstyrelsen til Randbøl ved Vejle og deling af Naturstyrelsen i to styrelser:
Der oprettes en ny styrelsen: Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), der bliver i
København og Naturstyrelsen forsætter med hovedsæde i Randbøl. Formelt deles styrelsen op i
to, d.1. juli 16. SVANA varetager især myndighedsopgaver, mens Naturstyrelsen skal drive de
statsejede skov- og naturarealer, gennemføre naturprojekter og varetage jagt- og
vildtforvaltningsopgaver efter nærmere aftale med SVANA.
Mountainbike orientering på Naturstyrelsens arealer: det giver vi ikke tilladelse til. Så hvis der
skal laves et MTB O-løb, skal de holde sig til de allerede eksisterende veje og spor.
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Skovens dag: d. 1. Maj kl.13-16, skovlegepladsen i Vilsbøl Plantage. Et arrangement der
henvender sig til børnefamilier med bl.a. reintroducering af ”Livstræ-projekt”. Bl.a.
nationalparkens frivillige og spejderne vil medvirke. Brugerrådets organisationer er meget
velkomne til at deltage med indslag. Jagt- og fiskedagen vil fortsat blive afholdt 1. søndag i
efterårsferien.
-

Dansk Orienteringsforbund holder ”Find vej” arrangement d.30. april, samme sted som
skovens dag. Desværre er de to dage ikke koordineret.

7. Næste møde:
Offentligt møde omkring driftsplan efter sommerferien.
Næste brugerrådsmøde aftales næste gang ved offentlig høring.
8. Eventuelt.
Rydning af grene langs cykelsti i Østerild. Skal undersøges om det er privat/kommunalt/statsejet
areal. Marie kigger på sagen.
Skiltning af ridestier ved gl. Ålborgvej, hvor de rider på vejene – skal henvises til rabatten
ligesom ATW’er bør henvises andetsteds. Naturstyrelsen ser på forholdene.

Med venlig hilsen
Cornelia Maj Christensen

