Referat af borgermøde i Klitmøller om fremtidigt rekreativt brug af det gamle
skydeterræn syd for Klitmøller torsdag d. 2. maj 2019
Bestyrelsesmedlem Mai Knudsen fra Klitmøller Borger- og Handelstandforening (herefter
borgerforeningen) bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet i aften, hvilket blev
suppleret af arkitekt maa Gerd Dam fra Thisted Kommune vedr. helhedsplanen for Klitmøller.
Efterfølgende satte specialkonsulent fra Naturstyrelsen Thy Claus Rasmussen rammerne for
mødet.
Herefter fremlagde projektleder Anna Gudrun Worm fra Nationalpark Thy projektide om et
partnerskabsprojekt mellem Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy om afgræsning med primært
heste i området ved det gamle skydeterræn. Som et forsøg skal afgrænsningen ske som
helårsgræsning med et fast lavt græsningstryk.
Derefter fremlagde bestyrelsesmedlem Mai Knudsen borgerforeningens projektide om et
partnerskabsprojekt mellem indtil videre borgerforeningen og Naturstyrelsen Thy at etablering af
en skovlegeplads med shelters, toiletfaciliteter og bålhytter i området omkring den gamle bygning,
der nu er revet ned.
Herefter blev der i grupper arbejdet videre med projektideerne, og hver gruppe fremlagde deres
arbejde. Kort opsummeret kom der følgende input til hvert af de to projekter, som de respektive
organisationer nu vil medtage og vurdere i det videre arbejde:
Græsningsprojektet
Projektet var som helhed rigtigt godt.
Hegnlinjen skulle rykkes lidt længere væk (mod syd) fra Trøjborgvej.
Hegnslinjen skulle flyttes så der var plads til skovlegepladsen m.v. udenfor hegnet.
Heste var en god ide.
Græsningsprojektet burde udvides mod syd til Vangså.
Legeplads m.v.
Projektet var som helhed rigtigt godt
Den foreslåede placering blev godkendt.
Behov for gode toiletter og parkeringsforhold.
Legepladsen m.v. skal ligge udenfor hegnet.
Der kan ligge satellitstationer af shelters m.v. inde i selve indhegningen.
God skiltning i området på dansk, tysk og engelsk.
Bedre adgang på cykel når man kommer sydfra.
Der burde nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Borgerforeningen, Naturstyrelsen Thy,
Nationalpark Thy, Thisted Kommune og evt. andre foreninger.

Foreslåede faciliteter: Legeplads, tarzanbane, udsigtsplatform/tårn, bålpladser, borde/bænkesæt,
madpakkehus, fitnessbane, faste orienteringsposter med quiz, MTB rute, hundeskov og
hjertestier.

