
 
 

Naturstyrelsen • Gammel Landevej 35 • Sønderby • Fabjerg • 7620 Lemvig  
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000860605 • vjy@nst.dk • www.nst.dk  
 

 
Referat for brugerrådsmøde mandag d. 3. oktober 2022  
 
Mødested: Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted 
Mødestart: 16.00 
 
Deltagere: 
Philip Hahn-Petersen, Dansk Botanisk Forening 
Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund 
Marianne Riis, Biologisk forening for Nordvestjylland 
Hermann Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund 
Ulrik Iversen, Danmarks Naturfredningsforening 
Hans Chr. Mikkelsen, Friluftsrådet 
Thomas Møller Pedersen, uorganiserede brugere 
Ole Noe, Naturstyrelsen  
Cornelia Maj Christensen, Naturstyrelsen 
 
Afbud fra:  
Mai Manaa, Thy Turistkontor 
Klaus Stenild Andersen, uorganiserede brugere 
Carsten Krog Pedersen, Dansk ornitologisk Forening 
Jesper Lousdal, Fjordland 
 
Dagsorden: 
  

1. Velkomst v. Ole Noe 
 

2. Nye retningslinjer for brugerrådet blev drøftet. 
 
- 5 organisationer har faste pladser, resten er lokalt tilvalgte foreninger 
- Vi mangler en repræsentant fra DGI, NST henvender sig hertil 
- Beredskabsstyrelsen har meddelt at de ikke ønsker at være en del af 

brugerrådet længere. 
- Der kan løbende inviteres relevante personer ind til brugerrådets 

møder 
- Vi skal finde særligt aktive brugere – herunder f.eks. MTB og ridning 
-  Der blev rejst spørgsmålstegn ved vægtningen mellem benyttere og 

beskyttere, så vi bør alle tænke over hvilke brugerrepræsentanter der 
skal være med  

- Næste gang vi ses stemmer vi om hvilke repræsentanter der skal 
vælges ind ud over DGI 

- Både kommuner og Beredskabsstyrelse er ude og efterlader 4 pladser 
- Dagsorden sendes fremover ud 4 uger inden møde, hvor alle kan 

komme input til emner til dagsordenen 
 

3. Generel orientering om projekter på enheden. 
 

- Superb projekt 
Et EU finansieret projekt, der skal forbedre og give os mere viden om 
skovnaturen i DK. Området består af kalkrig morænelandskab. Der er 
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mange sjældne arter i dette kuperede område. Det er udvalgt på 
baggrund af Louise Immer Larsens kortlægning, der har dannet 
grundlag for udpegningen. 
Der er afholdt workshop, hvor alle har haft mulighed for at komme 
med input. NPT har bidraget med mulighed for registrering før og 
efter tiltag, en basisanalyse. Der er en forvaltningsplan undervejs.  
Af forskellige tiltag er der indtil videre:  
På de gamle tjenestejorde skal overjorden fjernes, for at fjerne næring. 
Derudover er der forslået en korridor og lukning af en lang række 
grøfter, så vi opnår naturlig hydrologi. Evt. græsning. 
Næste år kan brugerrådet komme med ud og se området. 

 
- Proces for forvaltningsplan for Naturnationalpark 

Hanstholm 
Den lokale projektgruppe er med til at komme med ønsker til f.eks. 
udformningen af hegningen og hvilke andre friluftsmæssige 
initiativer. Der er lagt op til at der tages en bid af vildtreservatet og en 
del af skoven og friluftlivs initiativer i Tved Plantage. NST er i dialog 
med den lokale og nationale projektgruppe og er i gang med at lave 
første udkast til en forvaltningsplan. 

 
- Urørt skov i Svinkløv 

Forvaltningsplanen kom ud i 8 ugers høring, lige inden sommerferien, 
med deadline ultimo august. 
Lige inden fristen udløb blev NST kontaktet. Der var nogen der havde 
den opfattelse at vi var i gang med at hegne hele plantagen. Det var 
svært at se af planen hvad der var formålet. 
Der er tale om 3 udvidelser af eksisterende hegninger og et forslag til 
en helt ny hegning. Fremover skal der udarbejdes en bedre tekst til 
kortmateriale og generelt et paradigme der gør fremstillingen mere 
brugervenligt. 

 
4. Orientering om nye MTB-spor v. Morten Brown Stumann 

Thisted Kommune har bevilget 1 mio. til et nyt spor i sydthy og renovering 
af eksisterende spor. NST har en intern regel om at der min. Må være 40 
km imellem hvert spor. Morten fremlagde et forslag til et nyt spor i 
Rønhede, tæt ved Bedsted. Dette forslag afventer godkendelse fra 
dispensation ifht. fortidsminderne i området. 
Det andet område er i Vandet Plantage, hvor samme problemstilling gør 
sig gældende. Kan sporet ligge inden for en 100 meters beskyttelseszone 
rundt om fortidsminder. 
Derudover ligger der et stort oprydningsarbejde i Vandet efter skovning. 
Så snart der er givet grønt lys fra Thisted Kommune, sættes sporet i gang i 
år. Til Vandet-sporet skal der søges en skovlovstilladelse og det kan godt 
tage op til et år. 
 

5. Ekskursion til helårsgræsningsprojekt ved Klitmøller, 
projektbeskrivelse v. Cornelia Maj Christensen 
Vi gik en tur ud for at finde hestene ved området Trøjborg, syd for 
Klitmøller. Her fortalte Cornelia om projektet. 
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Det er et forskningsprojekt, støttet af 15. Juni Fonden og et samarbejde 
med Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Thisted Kommune. 
Området er 220 ha og består af klithede, grå klit, lobelisøser, klitlavninger 
og ca. 50 ha skov. 
Området opfylder alle krav om læ, ly og tørt leje. 2 af hestene har GPS 
halsbånd på, så vi kan blive klogere på hvordan hestene bruger området og 
så forpagter lettere kan finde hestene, ved det daglige tilsyn. 
Det blev forslået at der forsat holdes offentlige ture i løbet af vinteren og at 
vi øger formidlingen omkring fodringen af hestene. 

 
6. Evt. og næste møde 
Tage forslår at vi nedtager kulturhegn, så snart det er muligt. Det er ikke i 
orden at de står i længere tid end 10 år. NST Thy vil øge fokus herpå. 
 
Næste møde bliver i midten af marts. 
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