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Referat til offentligmøde og brugerrådsmøde om urørt skov 
 
Tid og sted:   Tirsdag den 10. september 2019 kl. 16.00 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 
Lars Smith, Biologisk Forening for Nordvestjylland (Stedfortræder for 
Marianne Riis) 
Thomas Møller Pedersen, Uorganiserede bruger 
Jesper Lousdal, LandboThy  
Ole Riis, Turistorganisationerne 

 
Naturstyrelsen:  Ditte Svendsen, skovrider 
  Per Hyttel, skovfoged 
   
Referent:  Nanna Søndergaard Pedersen, biolog 
 
Afbud:   Dennis Møller Jensen, Beredskabsstyrelsen Nordjylland 
  Anja Sørensen, Morsø Kommune 

Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune 
Hermann Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund  
 

   
 

1. Offentlig møde med rundtur og udvalgte stop i Svinkløv Plantage 
Ditte bød velkommen på det offentlige møde, hvorefter Per viste rundt i skoven. De fremmødte så på 
forskellige bevoksninger med forskellige træarter og drøftede hvilke problemer og muligheder de 
forskellige træarter og bevoksninger medføre. Undervejs debatterede de fremmødte mulighederne for 
græsningsskov med en tilhørende indhegning og græsning af vilde dyr, forskellige hjemmehørende 
træarter, brugen af frivillig til fremtidig forvaltning, tiltag for at øge den naturlige dynamik med brand, 
blæst og dødt ved, samt det nuværende og fremtidige stisystem med tilhørende friluftaktivitetstryk.  
 

2. Opsamling af de vigtigste punkter fra brugerrådet 
De forskellige rådsmedlemmer gav deres vigtigste kommentar til den nye forvaltningsplan, her blev 
blandt andet fremhævet en differentieret tiltag af arealerne for at fremme biodiversiteten, det 
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paradokse i at lave urørt skov i en skov som er tilplantet, den store formidlingsopgave med arter og 
brugen af frivillig til at identificere flere arter, lave forsøg på mindre arealer i denne forvaltningsplan 
og se på effekten af disse, udlægge områder hvor friluftslivet ikke har adgang til samt lave forskellige 
udgangspunkter med informationstavler hvor nye/eksisterende stier løber.  
 

3. Meddelelser  
a. Bevilling til nye naturinitiativer herunder naturpleje af overdrevsarealer. 

Naturstyrelsen Thy har fået en bevillig på 410.000 kr til pleje af overdrevsarealerne på 
Hanstholm Kystskrænt, Valbjerg og Svinkløv. Bevillingen skal bruges i 2019.  

b. Orientering om ny hundeskov i Hanstholm Byplantage. Naturstyrelsen 
arbejder videre med etablering af en X ha stor hundeskov i Hanstholm. Det forventes 
den står klar X.X.2019 

 
4. Næste møde  

På brugerrådsmødet blev det aftalt at næste brugerrådsmøde afholdes i staten af foråret 2020. 
Naturstyrelsen Thy indkalder med mindst 2 måneders varsel. Hvor den færdige forvaltningens 
plan for urørt skov i Svinkløv Plantage fremlægges.  
 
 
 

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


