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Referat: 

Det Grå Fyr 

Brugerrådet var til dette møde inviteret til Det Grå Fyr, hvor Centerleder 
Lene Kappelborg bød velkommen og introducerede til Det Grå Fyr, som er 
et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen, DOF og Frederikshavn 
Kommune. 

Koordinering af aktiviteter og øvrigt samarbejde er ved at blive drøftet med 
Skagen Odde Naturcenter, som ligger lige i nærheden 

Rådets medlemmer fik derefter en rundvisning dels i den interaktive 
udstilling om fugle og dels i selv fyrtårnet fra hvis top man kan nyde 
udsigten over hele Skagen Odde. 

Naturpolitikken 

Jesper Blom-Hansen orienterede rådet om de sidste to års turbulens på 
dette område. 

Både fra politikere og forskere stilles der krav til Naturstyrelsen om både at 
skulle tjene penge på f.eks. skovdriften, samtidig med at arbejde mere i 
retning af ”Naturen for naturens skyld”. Der har været fremsat krav om 
mere urørt skov – dvs. arealer, der udlægges uden fremtidig drift (og 
pleje). På NST Vendsyssel er Skagen Klitplantage og Læsø Klitplantage 
derfor udlagt til dette formål. 

Der tales nu om at store arealer bør udlægges som natur med store 
græssere, som naturplejere i store sammenhængende hegn. Arter som 
Bison, Elg og Elefant er i spil. 
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Forskellige politiske partier har foreslået at hhv. 5, 10 og 15 store 
sammenhængende arealer udpeges og indhegnes med nogle af disse 
græssere. 

Især friluftsorganisationerne giver udtryk for, at mange mennesker vil føle 
sig ”lukket ude”, hvis disse hegn bliver en realitet. Der peges på allerede 
eksisterende konflikter i de relativt små eksisterende hegn og at mange 
giver udtryk for at være nervøse ved at færdes sammen med græssende dyr. 

Andre organisationer giver derimod udtryk for at der foreligger et stort 
formidlings- og vejledningsarbejde i at uddanne folk til at kunne færdes i 
naturen på naturens præmisser – herunder sammen med de græssere, der 
vil være nødvendige for især de lysåbne arealer. 

Det nævntes at flere af friluftsorganisationernes brugergrupper er 
interesserede i at lære og udvikle metoder til hensigtsmæssig færden i disse 
hegn 

I forbindelse med de midler der er til f.eks. Naturvejledning og andre 
former for formidling understregede Jesper Blom-Hansen i denne 
sammenhæng, at PUB-budgettet (Budget til friluftsliv og formidling) er 
faldet betragteligt. Hertil skal lægges et stadigt større krav om udlicitering 
og en generel nedgang i medarbejdere, som er sket i de forløbne år, og som 
sandsynligvis ikke er overstået. 

Anden information om hvad der sker på NST Vendsyssel 

Skovrejsningsprojekter ved Sindal (Slotved Skov), Hjørring og Løkken er 
ved at være gennemført og et LIFE projekt (LIFE Læsø) er allerede 
afsluttet. De to resterende LIFE projekter (LIFE Råbjerg Mose og LIFE 
Hulsig Hede) afsluttes inden for det næste års tid. 

Der er desuden et opkøbsprojekt, der har til formål at opkøbe arealer i 
Råbjerg mose for jagttegnsmidler 

Et nyt skovrejsningsprojekt er ved at tage form med Jammerbugt 
Kommune ved Biersted. 

 

Vedligeholdelse af enheden stier 

Det blev nævnt at stierne i bl.a. Tornby Klitplantage ikke bliver ryddet efter 
stormfald og maskinskovning. 

Det nævntes at der f.eks. i Rold Skov er oprettet flere frivillige grupper, der 
hjælper med at fjerne træer og hugstaffald fra stier og spor. 

Et spang ved Horsebækken er fjernet og ikke erstattet. Det var så ringe at 
det ville udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor blev det fjernet, og der er 
foreløbigt ikke planer om at udlægge et nyt. 

Naturstyrelsen er i lyset af tidligere nævnte reduktion i budgettet begyndt 
at nedlægge og fjerne flere af de ældre anlæg – og især de, der er 
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sikkerhedsmæssigt farlige. Kun få af disse vil blive erstattet af nye anlæg, 
som vil kræve vedligeholdelse fremover. 

Jesper Blom-Hansen understregede, at der er stor forskel på en enheds 
geografiske udstrækning. Rold Skov er ét sammenhængende areal på et 
relativt begrænset område, mens NST Vendsyssel breder sig over et meget 
stort geografisk område med mange små skove og delarealer. Da det skal 
ses i sammenhæng med at det faktisk er ret tidskrævende at etablere, 
supportere og vedligeholde mange små samarbejder, er man lidt 
tilbageholdende med dette. Der er også en del forsikringsmæssige forhold 
at tage hensyn til. 

Urørt – og biodiversitetsskov (tur i skoven) 

Brugerrådet kørte derefter i Skagen Klitplantage for at se på og drøfte 
Urørt Skov på Naturstyrelsen Vendsyssel. 

Første stop var vores relativt store sammenhængende hegn omfattende 
både de store sletter ved hovedvejen, samt den omgivende skov i et større 
område. Her kunne man se effekten af flere års helårsgræsning med 5 
Galloway – for det meste stude. 

Problematikken med urørt skov på disse kanter er at der igennem mange 
år er plantet en del udenlandske træarter ofte med meget stor 
reproduktionsevne – både vegetativt samt ved frøspredning. Hvis 
muligheden for at røre disse fratages ved en evt. udlægning til urørt skov 
kan resultatet blive en genvækst af disse arter, hvilket vil gå ud over de 
oprindelige danske og naturlige arter der ønskes her. Desuden vil det være 
helt afgørende at der går store græssere for at holde opvæksten nede. 

Rådet var positive over at der benyttes Galloway, da det er en nysgerrig, 
men ikke opsøgende kvægrace, der passer godt til, at der evt. færdes 
mennesker i hegningen. 

Der foreslås at Bøg og Eg favoriseres og evt. indplantes, som erstatning for 
de indslæbte træarter og at det burde være muligt at lave små justeringer i 
form af bekæmpelse af invasive og problemarter (Rynket rose, gyvel og 
serotina) 

Det blev også drøftet om publikum er klar til at se let afmagrede dyr, fordi 
de evt. skal presses til at græsse i bund på de udlagte arealer. 

Rådet var alle enige om at det er af afgørende betydning at det formidles 
effektivt og sagligt HVAD der sker og HVORFOR det sker. Så vil man med 
tiden kunne dæmpe nogle af de mere følelsesmæssige reaktioner, der 
utvivlsomt vil opstå. 

Andet stop var på grænsen mellem det åbne areal mod vest og selve 
Skagen Klitplantage. Her var det åbenlyst at plantagen gerne ville kravle ud 
på det åbne idet, der stod flere f.eks. bjergfyr buske herude. Her vil der 
også skulle laves en balance mellem ikke at slide evt. sjældne eller truede 
lav- og plantearter ned og samtidigt kunne holde det åbne fri for opvækst. 
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Et par rynket roseplanter mindede også her om, at den hurtigt ville kunne 
brede sig, hvis der ikke blev gjort noget for at holde den væk. 

Der var generel enighed om, at plejen burde kunne styres med græssende 
dyr i hegninger, der evt. kunne flyttes rundt, hvis græsningen blev for 
intensiv et sted. (flyvende hegn) 

Sidste stop var en fremvisning af den lille nåleskovorkidé Hjertebladet 
Fliglæbe (Listera acordata), der i nyere tid er indvandret fra de nordiske 
nåleskove. Efterhånden, som de danske plantager bliver ældre og ældre 
indfinder flere og flere af disse arter sig. 

På dette sted vokser de små orkidéer under skovfyr fra 1970’erne – altså en 
relativt ung beplantning, men de står godt beskyttet af denne og ville 
forsvinde, hvis man fjernede træerne over dem. Da skovfyr betragtes, som 
en indfødt dansk fyrreart, er den heller ikke på listen over de træarter der 
ønskes fjernet i forbindelse med udlægningen af urørt skov. 


