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Tilstede: Peter Arildsen (Danmarks Idrætsforbund), Edmund Simonsen (Danmarks 
Naturfredningsforening), Henrik Damsgaard (Jammerbugt Kommune), Jørgen Bing (Hjørring 
Kommune), Betty Steglich-Petersen (Friluftsrådet), Bo Christian Sørensen (Frederikshavn 
Kommune), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen) og Christina Kjærby (Naturstyrelsen). 
Regnar Bæk (Danmarks Jægerforbund) deltog frem til primo punkt 5. 
 
Ikke tilstede: Toppen af Danmark, Dansk Rideforbund, Landbo Nord, Læsø Kommune, Dansk 
Ornitologisk Forening, Dansk Kennelklub, Dansk Orienteringsforbund. 
 
Peter Arildsen oplyser, at Dansk Orienteringsforbund har udpeget nyt medlem og forventer at 
udmelding om nyt medlem af brugerrådet kommer snarest. 
 
Dagsorden: 

1. Genetablering af stier efter skovning 
2. Naturmødet 2017 
3. Livstræer 
4. Status forskellige projekter  
5. Brugergrupperådets fremtid og virke 
6. Status for skovrejsningsprojekterne i Hjørring Kommune 
7. Eventuelt 

 
Regnar Bæk foreslog indledningsvist, at det oprindelige punkt 1, Status for 
skovrejsningsprojekterne, blev flyttet til enden af dagsordenen. Dette var der ingen indvendinger 
mod, hvorfor dagsordenen blev som herover. 
 
 
Referat: 
 

1. Genetablering af stier efter skovning  
Punktet var sat på dagsordenen af DIF og DN. Fra de respektive medlemmer opleves 
mangelfuld oprydning og ujævne stier. Specifikt blev nævnt Ålbæk og Tornby 
Klitplantager. 
NST oplyser, at der i den senere tid er blevet lagt en hel del ned til efterfølgende flisning. 
Træerne skal ligge henover en sommer af hensyn til tørring. Ændret aftale om flisleverancer 
har gjort, at skovningsprojekterne har strakt sig længere end vanligt. 
 
Konkret for Ålbæk Plantage oplyses, at de sidste maskiner forventes ude af skoven snarest, 
hvorefter stierne reetableres. For Tornby, at flisning forventeligt sker i det tidlige efterår. 
Hvor afmærkede stier er blokeret foretages oprydning nu. 
 

 



Friluftsrådet tilføjede herefter et berørt spor i Råbjerg Mose og pointerede, at gode 
adgangsforhold er et vigtigt element i formidling af eksempelvis LIFE projekter. 
 

2. Naturmødet 2017 
Indledningsvist blev der af samtlige mødedeltager tilkendegivet opbakning til arrangementet 
og tilfredshed med de positive tilkendegivelser fra diverse politiske og faglige 
organisationer m.fl.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet deltager i 2017 med et stort telt (primært NST, men også 
Miljøstyrelsen). NST vil sætte fokus på Styrelsens faglighed og deltager også i debatter.  
Der er planer om en fælleskommunal LIFE stand. NST deltager naturligvis også her med 
henblik på at synliggøre igangværende LIFE projekter. 
 
Friluftsrådet planlægger et event i form af et orienteringsløb som et ekstra element til deres 
stand. 
 

3. Livstræer 
Et projekt, der nu efter et tilløb er klar til at blive igangsat. Projekt Livstræer er udsprunget 
af de senere års biodiversitetsdrøftelser og med udgangspunkt i, at projektet skal løftes ved 
folkelig inddragelse.  
 
Livstræer er store, gamle træer, der er særligt vigtige for skovens 
biodiversitet. Naturstyrelsen vil med projektet udpege og frede fem livstræer per hektar i 
statsskovene. Det bliver til 500.000 livstræer i alt på landsplan.  
Via en mobil-app mærkes det individuelle træ og lægges ind i et kortlag, der kan danne 
udgangspunkt for varetagelse af driftsmæssige hensyn og formidling. Træet mærkes 
ligeledes med en metalplade, således at det let kan identificeres i felten, så der kan tage 
særlige hensyn og passe på ikke at beskadige de udvalgte træer. 
 
En nytrykt folder blev uddelt til brugerrådet med opfordring om at tage flere eksemplarer 
med til eventuel uddeling i bagland. 
Se evt. link: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/ 

 
4. Status projekter i øvrigt 

 
Rubjerg Knude Fyr 
Real Dania – steder i landskabet projektet på Rubjerg Knude. Det genåbnede fyr med den 
nye vinkeltrappe og avancerede prisme med kalejdoskop er midlertidigt lukket igen, da 
stormen Urd gav skader på prismet, der har vist sig vanskelige at reparere. Der er stort fokus 
på at få fyret genåbnet hurtigst muligt igen, men det sikkerhedsmæssige kommer naturligt 
først i denne situation, hvorfor der også er lavet en afspærring omkring fyrtårnet. 
 
Råbjerg Mose 
Søsterprojektet til ovenfornævnte i Råbjerg Mose går ind i sin offentlighedsfase nu og 
parallelt med køres myndighedsfasen. I projektet etableres adgang til de ellers svært 
tilgængelige mosearealer i den nordlige del af Råbjerg Mose. Adgangen sker via pontoner, 
der udlægges over dobberne, hvorved det bliver muligt at gå på tværs i rimme-dobbe 
landskabet. Der etableres i tilknytning hertil en parkeringsplads på Blæsbjergvej. 
 



Friluftsrådet opfordrer til at en eksisterende sti på kragskovhede Statsfængsels arealer 
inddrages i projektet. NST oplyser, at det ikke er en del af det godkendte projektforslag. Et  
eventuelt stiprojekt ad det pågældende spor må nødvendigvis være accepteret af lodsejer. 
 
Fugleoplevelsescenteret Det Grå Fyr 
Umiddelbart efter påske installeres udstillingen, som skal stå klar til åbningsarrangement 
den 12. maj. Projektet er et stort samarbejdsprojekt med Frederikshavn kommune, DOF, 
Turisthus Nord og NST. Real Dania Byg ejer bygningerne, der udlejes til NST. Bygningerne 
kommer foruden udstilling/oplevelsescenter til at rumme DOFs nye fuglestation samt café 
og butik. Der er netop indgået forpagtningsaftale vedrørende drift af café og butik. 

 
5. Brugerrådets fremtid og virke 

Punktet er sat på dagsordenen af NST med henblik på en diskussion af, om det er tid til en 
revitalisering af rådets rolle.  
En revitalisering, der kunne medvirke til at brugerrådet fik en større rolle som sparringspart i 
det daglige og ved opstart af nye initiativer.  
 
Herunder blev også drøftet værdien af at det kommunale politiske lag er repræsenteret i 
brugerrådet.  
 
DIF opfordrer til at mødetidspunktet tages op til overvejelse. Det er svært for flere af de 
frivillige organisationer at finde repræsentanter, der har mulighed for at deltage i den 
gængse arbejdstid.  
 
Brugerrådet er en god platform til at styrke samarbejdet på tværs af organisationer og på 
tværs af kommunegrænser. 
 

6. Status for skovrejsningsprojekterne i Hjørring Kommune 
Indledningsvist blev en præsentation af skovrejsningsområdet ved Sindal fremvist. 
Præsentationen, der er lavet til et offentligt informationsmøde i Sindal den 5. april, 
rundsendes med referatet. 
 
Sindal projektet er blevet muligt ved at der i tilknytning til den eksisterende statslige Slotved 
Skov er erhvervet naboarealer, således at det er muligt at etablere et sammenhængende 
naturområde på ca. 200ha. Slotved er kendetegnet ved et kuperet terræn med bløde åbne 
bakker og dybe træbevoksede slugter. Der findes gamle løvtræs-skovbryn, der 
biodiversitetsmæssigt er helt unikke. I stedet for at skabe et traditionelt skovrejsningsområde 
har planerne for Slotved udviklet sig til at blive et dyrehaveprojekt med fokus på at bevare 
det landskabelige herregårdsudtryk. Der er lavet en zonering af området, således at at der 
sikres gode udfoldelsesmuligheder for friluftsfolket og samtidig skabes områder, hvor 
hjortevildtet kan finde ro. Grundvandsmagasiner sikres lige godt ved effektiv afgræsning 
som ved tilplantning til skov, hvorfor dette hensyn fortsat varetages uagtet den ændrede 
vision for området.  I det nye hegn forventes at skulle gå 3-500 stykker hjortevildt (kron- og 
dåvildt). Hegnssætning forventes i efteråret 2017 og udsætning af dyr i foråret 2018. 
Hjørring kommune er ansvarlig for etablering af toiletfaciliteter og færiste. 
 
Skovrejsningsprojekterne ved Løkken og Højene er for hovedparten af arealerne tilplantet i 
2016. De sidste arealer tilplantes her i 2017. I begge projekter er der ligeledes etableret søer. 
 



Den primære samarbejdspart i de tre projekter er Hjørring Kommune foruden de aktive 
lokale borgere og foreninger. I erhvervelsesfasen var Sindal og Løkken Vandværker, Sindal 
Menighedsråd og private naboer afgørende for projekterne. 
 

7. Eventuelt 
DIF orienterer om udfordringer omkring skrald, der flyder i naturen generelt, men også på 
NST arealer. Blandt andet opleves problemer med hundeprutte-poser, der efterlades. 
Tømning af affaldsstativer og oprydning i skovenen er generelt en meget omkosningstung 
drift, og tendensen er, at der bliver færre affaldsstativer. Forskellige løsningsmuligheder for 
at imødegå denne tendens og ændre på uhensigtsmæssig adfærd blev drøftet.  
 
NST oplyste om et nyt initiativ ved Tversted søerne med fjernelse af de mange små 
skraldestativer og opsætning af én større centralt affalds-ø i form af en molok (nedgravet 
container). Hjørring Kommune har gode erfaringer med molokkerne, blandt andet langs 
strandene. 
 
Hjørring Kommune orienterede om netop afsluttet konkurrence omkring alternativ 
bosætning. Et projekt ved Tolne Skov og forsvarets bunkere vandt. 
 
Yxengård i Tornby Plantage får positiv omtale også uden for regionen.  
 
 


