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Dagsorden for brugerrådsmøde torsdag 23. marts kl.16 2023  
 
Mødested: Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted 

Mødestart: 16.00 

 

Dagsorden: 

  

1. Velkomst v. Ole Noe 

 

2. Drøftelse omkring nye brugerrådsmedlemmer.  

 

DGI skal tilbydes en plads jf. vores nye retningslinjer for Naturstyrelsens 

brugerråd. DIF ønsker at indstille en repræsentant, efter vi i brugerrådet 

har drøftet mulighederne for andre brugerrådsmedlemmer. Herunder har 

Dansk Ride Forbund og Danmarks Orienterings Forbund henvendt sig til 

NST Thy med et ønske om en plads i brugerrådet. I brugerrådet har vi 

endvidere tidligere drøftet muligheden for at få MTB interesser 

repræsenteret.  

 

3. Generel orientering om projekter på enheden:  

 

- Forskningsprojekt med helårsgræsning v. Klitmøller 

 

- Status for Naturnationalpark Hanstholm 

 

- NST Thy indsats i fht. Klima lavbundsprojekter  

 

4. Dansk Botanisk Forening ønsker drøftelse af Naturstyrelsens græsnings 

aftaler v. Claus Rasmussen og Cornelia Maj Christensen  

 

Spg. fra foreningen: 

Det kunne være fint at høre hvordan NST Thy arbejder med at udvikle 

græsningsaftalerne. 

- Hvordan sikres et græsningstryk, der tilgodeser levestederne for 

sjældne arter og biodiversitet generelt? 

- Hvor stor en andel af Naturstyrelsen Thys arealer er udlagt til 

græsning i dag? 

- Er der planer om at udvide og sammenlægge folde, så flere områder 

kan afgræsses? 

- Hvordan udvælges områder til afgræsning?  

- Hvilke overvejelser om valg af dyrearter på specifikke arealer? 

- Arbejdes der på at forlænge udbindingsperioderne? 

- Hvilke udfordringer oplever NST Thy i forhold til at sikre faglig 

optimal græsning af naturarealer? 

 

5. Danmarks Jægerforbund og repræsentant for de uorganiserede brugere 

ønsker en drøftelse af kulturhegn og jagt på Naturstyrelsens arealer  
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Kommentar fra Danmarks Jægerforbund  

vedr. de kulturhegn der beskytter løvtræer mod skader fra hjortevildt. Jeg 

mener at de mange steder bliver stående, længe efter at træerne har behov for 

beskyttelse. Gamle og ikke vedligeholdte hegn er til fare for vildtet, der kan 

skades og lide en grusom død. 

 

Spørgsmål fra repræsentant for uorganiserede brugere: 
- Hegninger i skoven 

 
- Barrierer for naturlig vandring af vildt 

 
- Fremtiden forvaltning af vildt 

 
- Fremtidens jagt i statsskovene  

 
- Biavl i statsskovene 

 

 

6. Drøftelse af formen på punkter for dagsorden fremover – Hvordan gør vi 

det bedst muligt? 

 

7. Evt. og næste møde  

Evt.  emne kan være etablering af nyt MTB spor i Rønhede plantage samt 

renovering af eksisterende spor i Tvorup v. Morten Stuuwmann 

 

 

 

Vi forventer at mødet slutter senest kl. 18.00 og der vil som altid være forsyninger 

undervejs.  

 

Vel mødt. 


