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Regnar Beck, Danmarks Jærgerforum 
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Jesper Blom Hansen. Naturstyrelsen Vendsyssel NST VSY. (Ref) 
 
Mødet var henlagt til Biersted Mosevej 36, Åbybro og forgik udendørs, og mere 
”løst styret” end normalt, da mødets formål bl. a. var en besigtigelse af et nyt 
skovrejsningsområde. Nedenstående er et forsøg på at referere de vigtigste 
punkter der blev vendt jf. den udsendte dagsorden. 
 
1: Referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkning. Ros for både udførligt 
og hurtigt referat. 
 
2: Det nye skovrejsningsprojekt på Biersted Bakkeø, umiddelbart nordfor Biersted 
blev besigtiget. NST har erhvervet, eller er i proces med at erhverve 2 ejendomme. 
Det samlede areal er på i alt ca. 80 ha og vil danne grundlaget for en ny ”Biersted 
Skov”. Projektet sker i tæt samarbejde med Åbybro Vand og Jammerbugt 
kommune. Projektet skal både sikre rent drikkevand, ny skov og gode 
friluftsmuligheder. NST forventer at kunne afholde offentlige møde i løbet af 
efteråret, hvis corona-situationen tillader det. Efter disse møder, vil den egentlige 
planlægning af tilplantningen kunne starte. 
 
3: DR’s ”Vores Natur”, blev taget godt i mod af seerne. Sammen med corona-
situationen har vi over hele landet oplevet en stor stigning i antal af besøgende til 
vores naturarealer. Der har også været afsat ekstra midler fra regeringen til både 
anlæg af nye rekreative tiltag (f. eks. nye overnatningspladser), og renovering af 
eksisterende (f. eks. ny grus på cykelstier) 
 
4: Brugerrådet og deres baglande kunne måske byde ind med konkret hjælp til 
opgaver, det ikke er muligt for NST at udføre. Det kunne både være emner 
indenfor friluftsliv (f. eks. lægge brænde ud til Shelterpladser, male 
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vandreturpæle), og naturpleje (f. eks. rydde heder for nåletræopvækst). De enkelte 
medlemmer vil kigge på muligheder, og evt. melde tilbage til NST. 
 
5: En kort orientering om status på St. Vildmose forprojektet. NST vil afdække 
mulighederne for finansiering gennem et lavbundsprojekt.  
Mht. til Naturnationalparker (NNP) har Regeringen meldt ud, at der skal arbejdes 
for at etablere foreløbigt to, i Grib Skov og i og omkring Fussing Ø skovene. 
Jammerbugt kommune ser gerne, at man også etablerer en NNP i Tranum 
området.  
 
 
6: Eventuelt, intet at bemærke. 


