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1. Velkomst til de nye repræsentanter i Brugerrådet. Ditte bød velkommen, særligt til
de 3 nye medlemmer og alle præsenterede sig.
2. Ny organisering i Naturstyrelsen, arealændringer og ændret organisering
lokalt. Ditte orienterede om, at der nedlægges 2 lokale enheder og i samme forbindelse
ændres grænserne til at følge kommunegrænserne, dog med enkelte undtagelser bl.a. i
Jammerbugt Kommune. Herfra går Aggersborg til NST Himmerland, da det ligger i
Vesthimmerlands Kommune, og arealer ved Ulvedybet, Gjøl Bjerg og Åbybro overføres til
NST Vendsyssel efter grænsen i Jammerbugt Kommune rettes ud. I 2018 forlader 30
medarbejdere styrelsen efter aftale om frivillig fratræden som led i en sidste økonomisk
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tilpasning efter budgetanalysen fra 2014. Frem til 2021 vil der skulle ske en yderligere
udlicitering af driftsopgaver til private.
3. (Trods blæst og regn) - Præsentation af vores aktioner i EU-LIFE redcoha
projekt
- fjernelse af rynket rose ved brug af bioroter, Stenbjerg Landingsplads
- fjernelse af rynket rose ved brug af opgravning, Vangså Hede
Cornelia gennemgik kort de indsatser der er sket, de opnåede resultater indtil videre samt
den opfølgende indsats. Herunder kom der en debat om løsningen på fjernelse af rynket
rose. En af bekymringerne gik på at det er mange af statens penge der er blevet brugt f.eks.
ifht. opgravning. I de områder, vi har fjernet rynket rose indtil videre, har det været
medfinansieret af EU- LIFE Redcoha projektet har bl.a. til formål at finde den mest
omkostningseffektive metode, så vi fremover kan fjerne rynket rose på den mest målrettede
og effektive måde. Det er en problemstilling vi forsat arbejder med, både på de statslige og
kommunale områder, for at finde ”best practice”. Bekæmpelse af Rynket Rose er en meget
væsentlig indsats i Natura 2000 planerne i vores område af hensyn til en række rødlistede
og andre hjemmehørende arter. Ved Vangså så vi desuden på edderkoppefælder, der er
blevet sat op af Århus Universitet for at undersøge, hvilke arter der profiterer af de bare
sandflader.
4. Status for driftsplanhøring, oversigt over høringssvar, temaer i
høringssvarene og godkendelsesprocessen
Ditte redegjorde summarisk for for de 22 høringssvar NST Thy har fået på det sidst i marts
offentliggjorte driftsplanudkast. Alle høringssvar er nu gennemlæst og vi arbejder på et
fælles høringsnotat og tilretning af planen forud for begge dele skal godkendes af
Naturstyrelsens direktion.
Der er flere svar der går på store hegn og store græssere. Vi mener vi bør have mere erfaring
og viden omkring emnet. Der er tale om både elg og bisoner i selvforvaltende flokke i store
hegninger.
Der er nogle modsatrettede høringssvar, hvor et går på at vi skal stoppe med at lukke
grøfter aktivt, idet der findes flere sjældne arter i grøfterne, mens andre går på at vi skal
lukke flere grøfter ved tilkastning. Der er også forslag om nedlæggelse af stier og spor for at
få flere uforstyrrede områder, samtidig er der forslag om et nyt MTB spor i Sydthy.
I 2019 (seneste oplysninger) skal der laves et tillæg til vores driftsplan med en separat
forvaltningsplan for det nye skovområde ved Svinkløv, der skal udlægges som urørt.
Brugerrådet vil senere blive inddraget heri.
5. Forslag fra Poul Hald: ”Overvejer Naturstyrelsen Thy at lave en separat
formidling om den oprindelige tilplantning ved "Gryden" i Tvorup Plantage?
Poul præsenterede sit forslag, der tager udgangspunkt i den eksisterende P-plads og
mindestenen for Riegels ved Egebaksandevej. Her kunne en kort vandretur etableres i selve
det område, hvor skovplantningen - med større succes end i Thagaards Plantage - blev
startet i 1853 . Her står i dag bl. a. den formentlig største sitkagran i Thy, store ædelgraner,
gamle østrigske fyr samt nogle af de ældste ege. Ikke mindst de sidste burde lysstilles og
gøres mere synlige sammen med hele historien. Dette vil kræve en mindre omlægning af
mtb ruten.
Der skal være et informationsskilt om historien og derudover små plancher med for
formidling af de gamle ege og den største sitkagran.
Det behøves ikke at være et langt forløb ifølge Poul Hald, mens der på mødet også blev
drøftet mulighederne for at lave et længere vandreforløb. Ole Riis’s pointe er, at man også
kan dele ruteforløbet ind i både en kort og en lang tur.
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Det samme princip som også ligger til grunde for de stiforløb NST har med de forskellige
farver.
Rådet tog godt imod forslaget og var enige om at Poul går videre med at skitsere et
ruteforløb og den nævnte formidling.
6. Dansk Botanisk Forening ønsker at være med i Brugerrådet. Rådet drøfter om
en udvidelse ønskes.
Herman foreslår at der yderligere skal indstilles en repræsentant fra MTB brugerne.
Marianne Riis forslår muligheden for at indstille en botaniker og en repræsentant for mtb.
Det er blevet foreslået at man kan spørge en fra de organiserede mtb brugere. Tage
argumenterer for at det kan blive svært at finde en repræsentant der kan repræsentere alle
mtb’ere. Rytterne og vandrerne er repræsenteret under Dansk Idrætsforbund og
Friluftsrådet, gælder det samme for mtb’erne? Dette ville Herman undersøge.
Vi melder tilbage til Dansk Botanisk Forening, at de er velkommen til at udpege et medlem.

c. Planer for skovrejsning ved Brovst, i samarbejde med Vandforsyningen for Brovst og
Omegn og Jammerbugt Kommune
Vi er nu langt i processen med skovrejsning ved Brovst, hvor der skal tilplantes
omkring 50 ha ny ”grundvandsskov”. Mandag d. 18 juni, vil der være offentligt møde
hvor alle kan spille ind med ønsker for den nye offentlige skov.
Poul Hald nævner at det er vigtigt ikke at plante det hele til i skov. Ditte fortalte, at
der vil på mødet blive fremlagt en 1. skitse at den nye skov, hvor der også er tænkt
lysåbne partier ind, nogle med holme af elleskov, der vil kunne udvikles til enge og
overdrev

b. Naturstyrelsens opgaver ved udvidelse af testcentret i Østerild efter vedtagelse af
loven om udvidelse.
Fase 2 startede d. 28 maj hvor man har valgt at udvide testcenteret med yderligere 2
pladser mod syd (mod Gl. Ålborgvej). Vi skal stå for rydning af skov,
afværgeforanstaltninger for natur og erstatningsskov. Vi har stadig 46 ha
erstatningsskov, der skal etableres efter de skovrydninger der blev foretaget ifbm.
1tablering af det nationale testcenter i fase 1.

7. Meddelelser
a. Flade Sø projektet
Vi er lige nu i gang med en vurdering ifht. de mindemis reglerne af hensyn til
udbetaling af lodsejererstatninger. Det har desværre forsinket processen nogle
måneder.

-

d. Status for partnerskaber og bevillinger til friluftsprojekter
Vi har fået penge til at renovere Rønhede naturlegeplads og det sker sammen med
lokale brugere og skovbørnehaven .
Ved Slettestrand etableres et mindre ”trailhead” med p-pladser, bålhytte m.v
Jammerbugt Kommune har søgt fondsmidler og NST supplerer.
Vi har derudover fået midler 60.000 kr til at imødekomme de forslag der er kommet fra
Hanstholmrådet til etablering af legeplads, crossfitbane, shelterns m.v. i Hawskoven
(det gamle minkområde)
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e. Nyt fra medlemmerne
Tage nævner kulturhegn, der gerne skal tages ned så hurtigt som muligt. Han
nævner et par eksempler hvor hegnet er lagt ned pga. træer der er væltet og hvor
indholdet er fjernet til flis. Poul kunne også nævne nogle indhegninger med contorta
og sitka, der er selvsået, hvor hegenet burde være taget ned. Ditte nævnte, at der
allerede er nedtaget en række hegn efter drøftelser på sidste møde og opfordrede
Poul og Tage at komme med indtegninger af de nævnte hegn
Klaus Stenild nævner problematik med affaldspaller ved strandene, der ikke bliver
tømt. Disse tilhører Thisted Kommune, og indgår i en fælleskommunal indsats mod
strandaffald, så det kan NST ikke løfte.
Herman fortalte, at Dansk Orienteringsforbund i samarbejde med Morten er i gang
med at udvide og lave nye kort til orienteringsruten i Vilsbøl Plantage, i projektet,
der hedder ”find vej”og støttes fra Nordea Fonden.

-

Ditte foreslog at vi, når driftsplanen er godkendt, tager det tidligere aftale emne op om
græsning

8. Dato for og punkter til næste møde
- Næste møde afholdes d.15.november 2018 kl.15.30. Bemærk ændret tidspunkt efter
ønske fra flere.

-

Desuden var der interesse for at drøfte følgende emner: MTB problematikker
Agerjord ud af omdrift – hvordan forvaltes det bedst muligt? Skal man vente med tage
første slet?
Problemstilling omkring urørt skov kontra manglende stillezoner i Svinkløv Plantage.
Mere grovmasket vejnet, færre skovspor og mere vilde oplevelse.

-

Venlig hilsen
Cornelia Maj Christensen
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