
Referat af møde i Brugerrådet v. Naturstyrelsen Vendsyssel. 

Torsdag d. 14 november 2019. 

 

Mødet blev afholdt i mødelokalet Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen.   

Tilstede var: 

Regnar Bæk (Danmarks Jægerforbund), Yrsa Grunnet (Danmarks Naturfredningsforening), Kjeld Arildsen 
(Dansk Orienteringsforbund), Aase Jensen (Dansk Ornitologisk forening), Sisse Lundholm (Frederikshavn 
kommune), Thomas Elgaard Jensen (Friluftsrådet), Jørgen Bing (Hjørring kommune), Henrik Damsgård 
(Jammerbugt Kommune), Mogens Højholt Hansen. (Landbo Nord), Jens Morten Hansen (Læsø kommune) 
Jesper Blom Hansen JAH (Naturstyrelsen Vendsyssel NST VSY) Tina Ellis Petersen (Naturstyrelsen 
Vendsyssel, sekretær og referent) 

Afbud fra: Dansk Kennelklub, Dansk Rideforbund, Danmarks Idrætsforbund, samt manglende repræsentant 
fra Turisterhvervet.  

 

Velkomst v. skovrider Jesper Blom Hansen.  

Jesper startede med at give den triste meddelelse at Peter Arildsen, repræsentant fra Dansk Idrætsforbund, 
pludseligt er død i forbindelse med et orienteringsløb i Tornby plantage d. 27 oktober. Peter Arildsen blev 
87 år og vil blive savnet.  

Jesper informerede desuden om at Thomas Retsloff fra Naturstyrelsen Vendsyssel er gået på pension. I 
stedet sidder sekretær Tina Ellis Petersen.  

Da der er flere nye ansigter var der herefter en kort præsentationsrunde. 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat fra forrige møde gang. Godkendt uden kommentarer fra de fremmødte. 
 

2) Jesper Blom Hansen fra Naturstyrelsen Vendsyssel. Orientering om nyt skovrejsningsprojekt ved 
Aabybro og Biersted i Jammerbugt kommune. JAH beskrev projektet og viste på oversigtskort 
hvordan området ser ud. Skovrejsningsprojektet er et samarbejde mellem Jammerbugt kommune, 
Aabybrovandværk og NST VSY. I området findes Biersted bakkeø med underliggende 
drikkevandsmagasiner og tilhørende drikkevandsboringer. Projektet har som hovedformål at sikre 
fortsat god drikkevandskvalitet til områdets beboere. Byerne Aabybro og Biersted vokser som 
forstadsområde til Ålborg og projektet skal bidrage med at skabe sammenhængende rekreative 
områder som binder byerne og nærliggende Store Vildmose sammen. I nærområdet ligger også 
arealer ejet af Aage V. Jensens fond, hvor den sidste del af den originale højmose er bevaret og 
hvor der arbejdes med både publikumsfaciliteter og bevarelse af områdets særlige hydrologiske 
egenskaber. Ligeledes i nærheden ligger også Pindstrup mosebrug som måske på længere sigt er et 
kommende naturgenoprettelsesprojekt, på samme måde som i Lille Vildmose. 
Projektet er i god proces og bevæger sig nu fra en forsigtigt opklarende opstartsfase, igangsætning 
af handler med arealer og tilhørende ejendomme i området, til nu snarest offentlig høring, og 



yderligere involvering af lokale kommende brugergrupper med henblik på konkret udformning og 
rekreative tilbud. Perioden med opkøb er følsom på grund af rygtedannelse i lokalområdet. 
Ejendomshandlerne er foretaget for at skabe større sammenhængende naturområder – i åbent 
samarbejde med Landbo Nord vedrørende jordværdi og produktionsapparat. Her fulgte en kort 
drøftelse af de erhvervede beboelses- og landbrugsejendomme. Naturstyrelsen vil ud fra en 
vurdering af de enkelte bygningers beliggenhed, anvendelsesmuligheder og stand enten udstykke 
eller nedrive bygningerne. Snak om fordele og ulemper ved at der bibeholdes beboelse i området. 
Der var snak om niveauforskelle i området og spørgsmål til områdets geologiske forhold, og svar at 
områdets drikkevandsmagasiner ligger i grusmoræne med kalk under. JAH oplyser desuden at der 
er ganske lidt §3 areal/Natura 2000 i området. JAH fortæller at der i skovrejsningen vil blive plantet 
skov m. primært løvtræer og hjemmehørende arter. En af Danmarks 10 største sten ligger på noget 
af det areal NST har købt.  Brugerrådet opfordres til indspil og forslag til proces m.m.  Efterfølgende 
lidt løsere drøftelse om regnvand, klimatilpasninger og vandforbrug. JAH pointerer at NST VSY 
alene forholder sig til skovrejsningsdelen og på den måde skaber nogle muligheder.  
Til slut var der spørgsmål og ønske om afgræsningsmuligheder i området. JAH svarer at 
afgræsningsmulighederne forventes at blive begrænsede men at det er medtaget som et ønske.  
 
Forslag om at næste møde i Brugerrådet foregår i området. Tidspunkt april/maj 2020. 
 

3) Jesper Blom Hansen. Naturstyrelsen Vendsyssel. Forvaltningsplaner vedr. urørt skov, Skagen og 
Læsø 
Naturstyrelsens driftsbetingelser og rammerne for NSTs arbejdsopgaver sættes af regeringen.  
Naturpakken som blev vedtaget under den forrige regering indeholdt en overordnet målsætning 
om øget biodiversitet i Danmark. En af metoderne til at opnå dette er udlægning af mere urørt skov 
med flere naturlige dynamiske processer - for eksempel væltede og døde træer, oversvømmelser 
og græsning. Med urørt skov menes forstligt urørt skov. Det vil sige stop for flishugning og 
udtagning af tømmer til kommerciel brug, og tilsvarende stop for plantning med henblik på 
kommerciel brug. Naturstyrelsen bruger ingen steder pesticider eller kunstgødning i dag. Der må 
fortsat foregå publikumsaktiviteter i de urørte skovområder som nu, og adgangsbetingelserne vil 
være uændrede. Konkret i Vendsyssel-enheden blev Skagen klitplantage og Læsø plantage udpeget. 
Overgangsperioden er for løvtræsbevoksninger 10 år og nåletræsbevoksninger 50 år. Al forstslig 
drift skal ophøre i 2066. Siden har enheden arbejdet med forvaltningsplaner som beskriver de 
lokale forhold og de konkret tiltag og målsætninger for at realisere omlægningen. Første udkast til 
forvaltningsplanerne for de to områder afleveres d. 20 november til Naturstyrelsens afdeling 
NATUR. I processen indgår også offentlige høringer.  
Arealerne på Læsø:  Ca. det halve af Naturstyrelsens arealer i Læsø plantage er udpeget til 
udlægning til urørt skov. Plantagen er hovedsageligt nåleskov domineret af Skovfyr, men der findes 
også meget birk. Der skal tages hensyn til at der på Læsø findes et flisværk og saltsyderier med 
erhvervsmæssigt behov for kommerciel skovdrift for at kunne bevares i drift. I området har 
Naturstyrelsen været medvirkende til etablering af 400 ha med storhegn og sammenhængende 
græsning som en udløber af LIFE projektet. De lysåbne arealer forbliver lysåbnes og medtages ikke i 
det udpegede område. Målsætningen er at udlægningen til urørt skov på lang sigt vil efterlade et 
stykke natur som kan være selvbærende og indeholdende hjemmehørende danske træarter. Disse 
har været gennem den danske evolution og dermed i samspil med og grundlag for de naturligt 
forekommende dyr, fugle, svampe, mosser, planter, insekter m.m. Der tilstræbes samspil mellem 
træarter, og vekselvirkning mellem det lysåbne og skov, herunder lysninger og skovbryn. 



Plantagen indeholder nu ca. 15 % ikke danske træarter. Det drejer sit primært om 
fyrretræssorterne Sitka, Contorta, Grandis og Tsuga. Desuden bekæmpes de invasive arter Rynket 
rose (”Hybenroser”) og Glansbladet Hæg. Herefter fulgte en drøftelse af problemstillinger ved urørt 
skov, romantisering af naturen, og synspunkter om hvad der er den naturlige udvikling. Snak om 
mulighederne for pleje af lysåbne arealer og plejebehov generelt, herunder behov for hegn, 
færdsel i hegn, og græsning i fremtiden. Snak om adgangsveje og forståelse for naturen ved adgang 
til naturen. Snak om dyrevelfærd og racer egnet til græsning. Nu bruges gammelrace Galloway 
stude. Omlægningen til urørt skov er ingen spareøvelse. Den medfører udgifter og færre indtægter. 
Drøftelse af hvordan man konkret lokalt efterlever nationale politiske målsætninger, således at 
løsningerne kan fungere realistisk sammen med erhvervsinteresser, turisme, traditioner og lokal 
kultur. Snak om at huske naturen for naturens skyld med vægt på hvad konkrete arter får ud af 
naturprojekter, og ikke kun fokusere på hvad vi som mennesker får ud af det.  
Arealerne i Skagen klitplantage:  Området er præget at den store mængde turister som årligt 
besøger Skagen. Området er gennemskåret af landevejen til Skagen, jernbanen og cykelruten 
”Hulsigstien”. I plantagen ligger også Den tilsandede kirke som er en velbesøgt turistattraktion. I 
plantagen findes der vandboringer som i de kommende år sløjfes og erstattes af rørlagt vand fra 
boringer med bedre vandkvalitet. I Skagen klitplantage er den nuværende andel af hjemmehørende 
danske arter lavere end på Læsø. Der findes særlige typer af mos og lav i plantagen som ønskes 
bevaret. Hvor disse vokser på den ikke hjemmehørende Bjergfyr – som findes udbredt i Skagen 
plantage - planlægges der en omlægning som langsomt udfaser Bjergfyr til fordel for 
hjemmehørende Skovfyr i stedet. Der fjernes også Contorta- og Sitkafyr. Den invasive art 
Glansbladet hæg findes udbredt. Bekæmpelsen er vanskelig og sker kun effektivt hvis planterne 
trækkes op med rod. Hvor der ryddes genindplantes med birk, ask, rødel, og eg. Det nuværende 
lille område med helårsgræsning udvides, og der planlægges andre hegn og græsning med 
Galloway stude som de nuværende, for at understøtte dynamik og diversitet. Naturlig hydrologi 
kortlægges og genoprettes med sløjfning af grøfter.  
Snak om publikums færdsel i hegn med græssende dyr. Hvor farligt er det reelt og hvordan 
forebygges ulykker. Der findes eksempler på ulykker med dødelig udgang i hegn på NST arealer 
hvor kødkvæg forsvarede deres kalve. Det handler om at lære hvordan man færdes, at holde 
afstand, og vide hvordan man færdes med hund i hegn. Snak om at stærk trafik, ukendt forvirrende 
færdsel og eventuelt ulv i hegn kan skræmme dyr som normalt er rolige. Problematikken om mødet 
mellem græssende dyr og publikum er fortsat noget NST arbejder med, og der avles på fredelige 
dyr i besætningerne. Forslag om at dele hegn op i to og veksle mellem dem så publikum kan færdes 
hvor der er dyrefrit. Men frisk dyregødning er vigtig for ”Møgdyr. Snak om at ændrede forhold i en 
plantage ikke nødvendigvis vil opleves som en forbedring blandt brugerne, og i forlængelse heraf 
igen snak om hvornår vi skaber natur for naturens skyld, og om hvordan naturoplevelser er 
forskellige afhængigt af lokalitetens naturværdier. Vigtigt at der er forskellige tilbud at vælge 
imellem. 
Der kommer offentlighedsproces og høring også her ligesom på Læsø. 
 

4) Jens Morten Hansen. Læsø Kommune. Læsø kommunes foreløbige overvejelser mht. en 
nationalpark på Læsø og kommunalbestyrelsens møde med miljøministeren d. 24/10 om 
naturplejen på Læsø.  Jens Morten Hansen orienterede om ovenstående og skitserede de 
forskellige problemstillinger i den forbindelse. Overvejelser om eventuel nationalpark på Læsø er 
ikke nyt og har været til debat i et konkret projekt for 10-15 år siden. Der ligger mange rapporter og 
materiale fra dengang som i nogen grad kan genbruges. Det er Turist- og erhvervsforeningen, 



borgmester og kommunaldirektør som i fællesskab står bag genoptagelsen af tankerne. Man gør 
det netop nu fordi Nationalparkloven skal revideres og der måske i den forbindelse kan komme nye 
muligheder for at genoptage projektet. Læsøs storslåede natur er en af hovedårsagerne til at 
turister i tusindvis besøger øen hvert år. De store naturområder er underlagt fredninger og §3 
bestemmelser. Pleje og vedligehold giver udgifter som i nogen grad har været dækket i gennem det 
nu afsluttede LIFE projekt. Befolkningsgrundlaget på Læsø er ikke tilstrækkeligt til at sikre 
kommunens økonomi – som er dårlig -  og der er et dilemma i prioriteringen mellem finansieringen 
af infrastruktur, ældrepleje, skole m.m. samtidig med udgiften til naturpleje. Kan en Nationalpark 
løse problemet?  Kan man etablere noget som tilknyttes ”Kulturel Verdensarv” for eksempel ”Læsø 
Tang og Salt.”  Spørgsmålene, meningerne og dilemmaerne er mange og dele af den lokale 
befolkning er bekymrede. Mister man indflydelse?  Og hvad skal Nationalparken indeholde og hvad 
skal den hedde? En ”Biodiversitetsnationalpark”? Skal den være både land- og vandbaseret? En 
marin nationalpark? Hvis det er en marin park skal det kommercielle fiskeri beskyttes, da det er 
meget vigtigt for Læsøs økonomi. Et andet element er at landtilvæksten på Læsø er landets største 
med 10-20 ha årligt. De nye øer er i sandhed urørte. Dette nye land som tilfalder staten, er der 
lokale forestillinger om måske bliver solgt – men til hvem? Og kan dette scenarie undgås hvis det 
nye landindlemmes i en Nationalpark? 
Som afslutning på dette punkt var der en kort orientering om et forslag om en ny færgeruten 
Østerby, Frederikshavn og Gøteborg.  
 

5) Eventuelt.  
Der efterlyses mulighed for lettere at finde plejeplaner og henvisninger til årstal i plejeplanerne. De 
nuværende gælder i perioden 2007 -2021.  
Med et eksempel fra Kajholm er der ønske om at Brugerrådet medtages når der udpeges rydninger 
og når det vælges hvilke trætyper der genplantes. Dette med fokus på biodiversitet. JAH afviser 
dette med henvisning til at NST har en overordnet træplantningspolitik som følges. 
Der er et spørgsmål om aktivitetsniveauet i Tornby i forhold til belastningen af naturen. Påvirker de 
mange brugergrupper naturen? JAH svarer at der er både evidens og dokumentation for at 
naturtilstanden ikke er påvirket af aktiviteterne, men at problematikken er relevant 
brugergrupperne imellem. MTB kører uden for sporene og bliver upopulære. Der er behov for 
dialog og samarbejde med MTB gruppen som er ny og stor, og generel respekt og forståelse 
mellem brugergrupperne i øvrigt. 
Snak om at nye områder indrettes så der er områder til både de forskellige brugergrupper og 
naturen. Slotved som eksempel med MTB rute ført uden om plantagen.  
Friluftsrådet orienterer om at repræsentantskab i Vendsyssel går fra at være styret af medlemmer 
udpeget af hovedorganisationen, til at være udpeget fra lokalområdet. Hele bestyrelsen er på valg 
så man forventer at få et mere lokalt forankret friluftsråd, med flere aktive medlemmer i stedet for 
central styring.  
Jøren Bing orienterer om flytningen af Rubjerg Knude Fyr. Indvielse på lørdag og hele forløbet en 
stor succes. Tolne Naturpark åbnet d. 12 oktober og samarbejde og arbejdsgrupper er i gang. 
Regnar Bæk spørger hvordan det går med opkøb af arealer i Råbjerg mose. Det går nøk for nøk men 
der er skelsager som skal overstås. Der er foretaget 20 handler og der er ca. 550 matrikler i 
området.  
Mogens Højholt Hansen giver ros til Hjørring kommune som ”Naturkommune”  
Henrik Damsgård spørger til status på brugergruppen i Gateway Blokhus. JAH oplyser at 
brugergruppen gerne vil mere end NST kan medvirke til.  



Der spørges til sidst til NSTs ressourser på publikumsområdet. JAH oplyser at det økonomiske 
råderum forandres i takt med den førte politik, og medfølgende sammenlægninger/etableringer af 
styrelser. Generelt er der beskåret meget i de sidste år. Formålskonto ”Pub” er gået fra 2008 6,2 
million til 2018 2,6 og i år 2,0 million. Samtidigt er arealet udvidet. Derfor er der for eksempel ikke 
længere skraldespande så mange steder. Projektmidler præger den virkelighed vi arbejder i.  

Herefter afsluttede mødet.  


