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Dagsorden og referat:
Velkomst ved Ditte. Kate orienterede om fund af Hedepletvinge på styrelsens
arealer ved Vullum Sø
1. Status på revision af Naturstyrelsen Thys driftsplan og forslag
til afholdelse af offentlige møder v. Ditte Svendsen
Grundet forsinkelser i forbindelse med udflytning og sygemeldinger er
driftsplanen stadig ikke færdiggjort. Udkast til driftsplanen forventes offentliggjort
i 2. halvdel af august 17 med en høringsperiode på 8 uger, og der vil i
høringsperioden blive afholdt offentlige møder. Det aftaltes at holde møder i hhv.
Fjerritslev d. 20. september og Sjørring d. 28. september. Disse møder vil være
aftenmøder.
2. Udpegning af biodiversitetsskov v. Kate Holmstrand (Bilag I)
I maj 2016 udkom Naturpakken, der bl.a. beskrev at man ønsker at udpege nye
13300 ha statsejet skov til biodiversitetsformål for at opfylde et mål på samlet
25000 ha biodiversitetsskov. Heraf 6700 ha urørt løvskov, 3300 ha urørt nåleskov

og 3300 ha skov med fokus på biodiversitetsformål. For nåleskov vil der være en
indfasningsperiode på 50 år og for løvskov er denne 10. Forskere (KU, AU og
GEUS) hjælper med denne udpegning ved at komme med forslag til kriterier for og
placering af disse skove ud fra egnede analyser. Naturstyrelsens lokalenheder har
udpeget områder ud fra det lokale kendskab og brug af forhåndenværende
artsregistre. Desuden har det været vigtigt at se på områder, hvor en naturlig
hydrologi enten allerede findes eller relativt let kan etableres ligesom gældende
udpegninger til urørt skov er indgået. Det har også været et fokuspunkt for
udpegningen, at der bruges synlige grænser, såsom vej og skovkant. Udpegninger
fra forskere og lokale enheder sammenholdes i Miljøministeriet, der efterfølgende
tager beslutning om den endelige kortlægning af de ønskede biodiversitetsskove. I
slutningen af 2017 offentliggøres denne udpegning. Herefter udarbejdes
forvaltningsplaner for hvert område med biodiversitetsskov og denne plan vil
udgøre et tillæg til driftsplanen. Forvaltningsplanen udarbejdes i samarbejde med
brugerrådet og ventes i høring i 2018.
Brugerrådet drøftede processen og der blev bl.a. tilkendegivet ønsker om at
medvirke til selve udpegningen og om udpegning af større sammenhængende
områder. Desuden blev der stillet spørgsmål ved at udpege plantagearealer, hvor
der i stedet kunne genskabes klitheder på lang sigt. Det blev også fremført, at
bjergfyrarealer kan have stor biodiversitetsmæssig værdi som følge af stor
kontinuitet.
Da der bliver tale om en national udpegning i samarbejde med bl.a.
forskningsinstitutioner og skovråd er der desværre ikke mulighed for at påvirke
processen. Det blev i øvrigt oplyst, at NST Thy ved den lokale gennemgang har
anbefalet større områder.
3. Status for Natura 2000 plejeplaner på Naturstyrelsens arealer
og justering af Natura2000-områder v. Kate Holmstrand
De nye Natura2000 plejeplaner for 2016-2021 er udarbejdet og godkendt. Der blev
gennemgået eksempler på gennemførte tiltag for Natura 2000-område N44, Lild
Strand og Lild Strandkær. Her har der været 15 gennemførte indsatser på 595 ha:
rydning af opvækst, afbrænding og hegning til græsning. I de nye planer er der
særligt fokus på forbedring af hydrologi og bekæmpelse af invasive arter, såsom
Rynket rose.
Naturpakken fra maj 2016 beskrev et behov for en gennemgang af afgrænsningen
af Natura 2000-områderne. Dette for at mindske andelen af intensivt drevne
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landbrugsarealer og for at finde muligheder for udvidelse med områder, hvor der
vil være mere værdifuld natur. Naturstyrelsen blev bedt om at finde muligheder for
udvidelser på statsejede arealer. Redskaber til dette var artsregistre både lokalt og
nationalt og det lokale kendskab. Eksempelvis er der blev der foreslået en
udvidelse af Natura 2000-område N44 mellem Lild Strand og Madsbøl Plantage i
vestlig retning grundet fund af natravn i området og en bedre arrondering af
Natura 2000-grænsen (fig. 1).

Figur 1. Rød linje er det eksisterende Natura 2000-område N44 og det blå er forslag til
udvidelser.

Tidshorisonten for denne proces er som følger:
Juni 2016: Dialog med alle parter
Oktober – januar 2017: Miljøstyrelsen kvalitetssikrer
Februar – marts 2017: Kommuner og statslige lodsejere bidrager med forslag til
justeringer.
April: Gennemgå modtagne bidrag
Maj: Udarbejde høringsforslag
Juni-oktober: Offentlig høring
November – medio 2018: Behandling af høringssvar, evt. forhandlinger,
genhøringer, aftaleparter og EU-proces
Dog er denne tidshorisont allerede skudt ud af kurs grundet forsinkelser med en
offentlig høring.
Kommentar fra Maria: Efter møde med Miljøstyrelsen står det klart, at der ikke
kommer mere areal under Natura 2000, men især sker en omrokering fra
landbrugsjorder til ikke-landbrugsjorder.
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4. Meddelelser
a. Flade Sø, ansøgning om gennemførelse
På nuværende tidspunkt står projektet lidt i stampe grundet uvillighed
for medvirken fra 2 lodsejere, som tilsammen udgør 1,8 ha af det i alt
ca. 500 ha store projektområde. Der forsøges at finde en løsning og
NST forventes at sende en genansøgning på projektmidler inden
ansøgningsfristen d. 5. september 2017.
b. Hundborg Mose, ansøgning om gennemførelse
Der er klar lodsejeropbakning til det gennemført forprojekt under
forudsætning af en tilfredsstillende jordfordeling. Ansøgning om
gennemførsel er sendt, men der er en stor udfordring omkring
beregningen af fosforudledning ved realisering af projektet. Cowi, der
har udarbejdet forprojektet for Naturstyrelsen, og Århus Universitet DCE, der er rådgivere for Miljøstyrelsen er ikke enige om beregningen
af fosforudledningen til nedstrøms beliggende søer.. Vi afventer
afgørelse på ansøgningen i august-september.
c. Udvidelse af Nationalt Testcenter for store vindmøller
mod syd og åbning af besøgscenter 2.9.2017
Naturstyrelsen er ved udvidelsen af Testcentret alene lodsejer, mens
Erhvervsministeriet står for lovgivning og gennemførelse af
udvidelsen. Der har været borgermøder, og nu kører man videre med
VVM. I den politiske aftale er der aftalt kun 2 mølleopsætninger syd
for eksisterende.
Der etableres besøgs- og driftscenter af Thisted Kommune med DTU
som partner og Real Dania medfinansierer. Naturstyrelsen bidrager
sammen med Museum Thy med formidling af kulturhistorie,
naturhistorisk viden, naturgenopretning og den lokale modstand ved
start af etablering. DCE formidler omkring overvågning af fugle ,
flagermus og vegetationsudvikling. Indvielse af Besøgcenter Østerild
er d. 2. september 2017. Alle er velkomne!
d. Projekt ”Stedet Tæller” på Isbjerg, status og indvielse
Projektet er finansieret af Realdania sammen med en række
tilsvarende projekter, bl.a. ved Rubjerg Knude og molergravene på
Fur. Projektet er et sammenspil mellem natur og arkitektur, hvor der
vil ske en fornyelse af P-plads, stiforløb, opsætning af podier og
markører samt restaurering af gravhøjen. Naturstyrelsen har under
hele processen været rådgivende støtte med bl.a. forslag til stiforløb,
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markørtekst, skiltning m.v. Naturstyrelsen har for naturpakkemidler i
2016 lavet trappe, ny fiskeplatform og opgraderet bålpladsen ved søen.
Arbejdet har betydet mange kommentarer fra brugerne af området,
mange af disse af skeptisk karakter.
Indvielse d. 11. august 2017. Også her er alle velkomne.
5. Næste møde
a. Forslag til emner? Naturstyrelsen foreslår græsning,
nye tiltag, HNV, lavt græsningstryk m.v.
Forespørgsel fra Poul omkring naturgenopretningsprojekt ved Vullum
Sø stadig eksisterer. Med to store projekter i gang, så er den lagt i
baggrunden – dog på ingen måde glemt. Projektet passer heller ikke
ind i de nuværende puljer.
Forslag: Helårsgræsning, rynket rose - bekæmpelse
b. Dato?
Tirsdag d. 14/11 2017 kl. 14
6. Eventuelt
Intet til eventuelt
7. Livstræer i Naturstyrelsens skove v. Morten Stummann.
Demonstration af app i felten ved udpegning af brugerrådets
forslag til kandidater i et område af Vilsbøl Plantage.
Brugerrådet fik fremvist og demonstreret Naturstyrelsens nye app,
Livstræ. App’en er udarbejdet med det mål at få befolkningens
hjælp til at udpege 5 livstræer pr. ha. i statsejede skove. Livstræerne
skal leve op til visse kriterier for at blive godkendt, bl.a. diameter >
25 cm i brysthøjde, levende træer, afstand til veje. Egnede er især
gamle løvtræer. Godkendelse sker af en medarbejder i
Naturstyrelsen og der sættes et skilt på godkendte træer, der
indikerer træets værdi. Livstræerne skal stå til forfald og nytte for
biodiversiteten. Brugerrådet udpegede to træer til dette formål: én
elm og én ask. Begge blev godkendt og markeret med skilte.
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