Brugerrådet i Naturstyrelsen Thy

Thy
Ref. NASPE
Den 29. maj 2019

Referat til brugerrådsmøde
Tid og sted:

Tirsdag den 14.maj 2019 kl. 15.30 i Svinkløv Klitplantage.

I mødet deltog:
Klaus Stenild Andersen, Uorganiserede bruger
Philip Hahn-Petersen, Dansk Botanisk Forening
Paul Hald-Mortensen, Dansk Ornitologisk Forening
Klavs Bærent Iversen, Thisted Kommune
Hans Christian Mikkelsen, Friluftsrådet
Sigurd Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund
Marianne Riis, Biologisk Forening for Nordvestjylland
Thomas Møller Pedersen, Uorganiserede bruger
Jesper Lousdal, LandboThy
Hermann Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund
Ejgil Boje Mortensen, Beredskabsstyrelsen (Stedfortræder for Dennis
Møller Jensen)
Naturstyrelsen:

Ditte Svendsen, skovrider

Referent:

Nanna Søndergaard Pedersen, biolog

Afbud:

Dennis Møller Jensen, Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Ole Riis, Turistorganisationerne
Anja Sørensen, Morsø Kommune
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune

1. Udpegning af urørt skov. Orientering om status for forvaltningsplaner, drøftelse
af lokal proces og inddragelse af brugerne. Vi går en tur i plantagen og ser på
forskellige problemstillinger.
Ditte indledte med kort at skitsere status for udarbejdelse af forvaltningsplaner og henviste til
retningslinjerne, der kan finder her: https://naturstyrelsen.dk/media/245332/overordnederetningslinjer-for-skov-til-biodiversitetsformaal.pdf . I skoven så rådet på forskellige
bevoksninger med forskellige træarter og drøftede hvilke problemer og muligheder de enkelte
træarter medfører. Brugerrådet debatterede hvad der var oprindeligt i området, brug af
forskellige hjemmehørende træarter samt Svinkløvs nuværende og fremtidige
friluftsaktivitetstryk. Der blev henvist til Poul Hald Mortensens bilag til driftsplanen om
hjemmehørende træarter og buske.
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Som led i at udarbejde forvaltningsplanen til efteråret blev det aftalt at afholde et offentligt
møde for alle interesserede i skoven den 10.9. og i forlængelse heraf et brugerrådsmøde.
2. Nyt budgetgrundlag for 2019. Ændrede budgetgrundlag for især friluftsliv og
natur.
Ditte orienterede kort om nyt budgetgrundlag for Naturstyrelsens enheder. Naturstyrelsen
Thy har fået forhøjet budgetgrundlag på friluftsliv for netto 1,3 mio. kroner og 730.000 kroner
på natur. Det ændrede budget betyder bl.a. at Naturstyrelsen Thy kan realisere flere tiltag fra
driftsplanen og forbedre tilstanden på mange friluftsfaciliteter.
3. Regeringens nye naturinitiativer. Muligheder for statslige opkøb af arealer og
konvertering af arealer til overdrev.
Ditte redegjorde for regerings nye naturinitiativer. Det er besluttet at omlægge seks større
statsejede ejendomme fra landbrug til natur, sikre naturoplevelser på overdrevsarealer, forøge
overdrevsarealer i form af arealopkøb med efterfølgende konvertering eller naturpleje på
overdrevsarealer. Medlemmerne blev opfordret til evt. at komme med forslag til emner.
4. EU-LIFE Redcoha projektet. Projektet afsluttes 1.8.19.
a. Navngivning af den nye fugleø på Agger Tange. Følgende forslag er
modtaget: Terneø, Overblikø, Ternø, Terneholmen, Urø, ”Æ Dævelø” og
Krik Sandø.
De forskellige navneforslag blev fremlagt og diskuteret. Brugerrådet valgte Krik
Sandø, og Naturstyrelsen Thy arbejder videre med at få navngivningen af øen
godkendt.
b. Samlede resultater i Naturstyrelsen Thy
Nanna uddelte tabel med LIFE REDCOHAs resultater. Naturstyrelsen Thy har
bidraget til projektet i stort omfang og gennem alternative projekter været en aktiv
deltager for at sikret målopfyldelse.
5. Opdateringer af naturfoldere og velkomsttavler ved parkeringspladser.
I forbindelse med det nye budgetgrundlag er Naturstyrelsen Thy ved at opdatere foldere og
velkomstskilte på parkeringspladser. De nye foldere får et nyt format og oversigtskort, mens
udvalgte foldere for større områder beholder det nuværende format. Reviderede foldere for
Hanstholmen, Hanstholmreservatet samt Fosdalen og Langdalen omdeltes.
6. Meddelelser
a. Status for skovrejsning i Brovst
Bratskov på 35 ha er ved at blive plantet med hjemmehørende arter. Bøgebakker
beplantes også med hjemmehørende arter, dog andre arter end Bratskov grundet
forskellige jordtyper. De endelig planter for de to nye grundvandsskove ved Brovst er
udarbejdet i samråd med et meget aktivt t skovbrugerråd med bred lokal
repræsentation.
b. Status for erstatningsskov for Det Nationale Testcenter i Østerild, fase 1
og fase 2.
Ved Snedsted er der netop plantet 22 ha skov bestående af primært løv med islæt af
nål. Skoven er navngivet Korsgård Skov. Ved Tømmerby er erhvervet yderligere i
mindre areal i tilknytning til ”100-skoven”. Derudover har Naturstyrelsen Thy flere
bud på hånden.
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c. Orientering om udbud af bistadepladser.
Ditte redegjorde for historien om udbud af bistadepladser. Miljøstyrelsen har bedt
Aarhus Universitet om et notat i forbindelse med Naturstyrelsens udbud af bistader i
Thy. De 11 pladser er nu udlejet og notatet afventes inden der tages stilling til
fremtidig praksis. Sigurd orienterede om det lille notat han har udarbejdet om viden
på området og indvilgede i, at det kunne rundsendes til brugerrådet.
7. Næste møde
a. Forslag til dato tirsdag den 10. oktober 2019
b. Forslag til emner?
Et ekstraordinært brugerrådsmøde blev fastsat til den 10. september 2019, som en forlængelse
af et offentligt møde med skovtur omkring urørt skov i Svinkløv Klitplantage kl 16.00.
Brugerrådsmødet vil alene omhandle urørt skov i Svinkløv Klitplantage og finder sted kl 18.30.
Der vil i denne forbindelse deltage en medarbejder fra hovedkontoret i Randbøl, som skal
være tovholder på forvaltningsplanen.
8. Eventuelt
Naturstyrelsen Thy orienterende om den fornyligt afholdte friluftskonference og uddelt hæfter
med beskrivelser af sociale og frivillige partnerskabsprojekter på Naturstyrelsen arealer.
Der var interesse for at drøfte emner som fri teltning og mossamling på næste ordinære møde.

Venlig hilsen
Nanna Søndergaard Pedersen
Naturmedarbejder, Naturstyrelsen Thy
7254 3967 / 2222 1672
naspe@nst.dk
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