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Mødets første punkt var henlagt til Ejerslev Vang på Mors. Der mødtes ved P-pladsen, hvor
Ditte Svendsen bød velkommen, en særlig velkomst lød til John Patuel Hansen, der var suppleant for Ole Olsen, Thisted Kommune.
1. Naturforvaltningsprojektet Hulhøj
Ditte Svenden indledte med at orientere om projektet, herunder forløbet og dets nuværende stade. Det har været en virkelig lang og til tider
vanskelig proces med en masse forhandlinger undervejs.
Projektet har kun kunnet lade sig gøre, fordi en landmand i området
ønskede at bidrage med arealer til projektet. Det har været rigtigt positivt. Der har været foretaget et ret omfattende magelæg, hvor staten
afgav landbrugsjord for at kunne få de nødvendige naturarealer til projektet, især strandenge nedenfor skrænten. Samtidig er der erhvervet
jord til forskellige publikumsmæssige tiltag.
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Henrik S. Kristensen viste området på kort, både før og efter magelægget. Der blev givet en
orientering om projektet, bl.a. overvejelserne med fælles afgræsning, samt de anlæg der er
påtænkt af hensyn til de besøgende; p-plads, stiforløb, udsigtsplatforme m.v.
Derefter blev hele området inspiceret. Der var forskellige stop undervejs. Bl.a. blev der gjort
holdt nedenfor skrænten, hvor rydning af buskene på samme blev diskuteret. Holger Søndergaard mente, at man skulle passe på med at rydde rosenbuskene. Der kunne være arter
af botanisk interesse. Derimod skulle man ikke vise tjørnen nåde. For at undgå det, vil arealet blive udlejet til afgræsning. Men det er ikke problemfrit. Det er bl.a. svært at skaffe kreaturer med de rette kvaliteter.
Martin Friis mente, at rydningerne nok kræver en § 3 godkendelse. Denne vil blive indgivet
sammen med de andre nødvendige ansøgninger.
Også det gamle vandværk blev omtalt. Det er ikke længere i drift. Forskellige forslag er modtaget for dets fremtidige anvendelse. Vi må dog konstatere, at som tingene står pt. vil værket
blive revet ned. Et eventuelt shelter i området vil bedre kunne placeres tæt på stranden med
p-plads og toilet.
Ovenfor skrænten blev der gjort holdt ved det højeste punkt, hvor distriktet planlægger at anlægge en udsigtsplatform. Diskussion om indretning af stedet. Anne Mette Finderup Knudsen
foreslog en beskeden infotavle, så man har mulighed for at orientere sig i landskabet med de
mange øer, vige, holme etc.
Niels Odder Jensen foreslog at stedet markeres med en sten. Det forslag igangsatte diskussion om stedets fremtoning generelt. F.eks. blev der talt om graden af græsslåning. Hvor tit
og hvor tæt skal det gøres.
Tilbage på P-pladsen rundede Ditte Svendsen punktet af med at konstatere, at distriktet er
godt tilfreds med projektet og dets forløb. Hun håbede samtidig på, at man eventuelt kan udvide projektet med en sti helt ned til Ejerslev havn. Den opgave ligger imidlertid hos Morsø
Kommune
Resten af mødet var henlagt til Skarregård.
2. Nye økologiske retningslinier
Ditte Svendsen gennemgik det udsendte regelsæt. Sammen med de øvrige politikker og
strategier har vi nu et godt og bredt sammensat regelsæt for arealdriften i statsskovene.
Alle blev bedt om at komme med besyv til de nye regler. Niels Odder Jensen spurgte til lukning af grøftesystemerne. Kan der ikke være fare for, at der går værdier tabt, og hvordan vil
det fremtræde?
Ditte Svendsen svarede, at vi ønsker at genskabe de hydrologiske forhold i skovene, jf. distriktets driftsplan. Men det er klart, at der kan være nogle økonomiske og landskabelige interesser på spil. På spørgsmål fra Jens Knudsen svarede hun, at vi typisk venter med at
”lukke vand på arealerne” til bevoksninger er skovet. Eventuelle nyanlæg vil så komme til at
bestå af træarter, der kan klare de ændrede jordbundsforhold som følge af, at grøfterne nu
ikke længere vil blive vedligeholdt.
Der kan også være områder, hvor vi har en forpligtigelse til at rense grøfterne. Det er typisk
områder, hvor vores grøfter er med til at afvande naboernes arealer. Her vil vedligeholdelsen
forsat blive varetaget i samarbejde med de berørte lodsejere.
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Niels Odder Jensen spurgte også til begrebet ”andre sjældne arter”. Hvad betyder det? Ligger der en lokal/regional liste? Ditte Svendsen svarede, at det gør der ikke. Det kan også
være ganske svært at opstille. Det er jo et område som hele tiden er i udvikling. Men i forbindelse med certificeringen af distriktets skovarealer, skal der registreres nøglebiotoper og
nøgleelementer.
Holger Søndergaard supplerede med at henvise til forskellige arter. Han nævnte bl.a. gamle
grævlingekomplekser. Men i sidste ende handler det om at tilvejebringe og vedligeholde de
nødvendige biotoper. Og der er f.eks. en del spændende biotoper tilknyttet de føromtalte
grøfter. Så tingene er ofte noget komplicerede.
3. Plan for Nationalpark Thy, proces og tidsplan.
Ditte Svendsen orienterede om proces og tidsplan for det kommende forløb. Kardinalpunktet
var selvfølgelig den 29. juni 2007, hvor ministeren udpegede Thy som Danmarks første nationalpark. Vi skal nu i gang med den egentlige, formelle proces. Der skal udarbejdes et nationalparkforslag og en bekendtgørelse med ophæng i loven. Forslaget skal beskrive de vilkår,
der skal gælde for parken, herunder selvfølgelig selve afgræsningen. Alt sammen med baggrund i den endelige rapport for forundersøgelsesprojektet.
Forslaget vil komme i offentlig høring til nytår. Der vil være 16 uger, hvor man kan bidrage
med bemærkninger/indsigelser. Skulle der komme væsentlige forslag til ændringer, kan høringsfasen forlænges med 8 uger.
Samtidig med nationalparkforslaget skal der opstilles forslag til bemanding/sammensætning
af bestyrelsen for den fond, der skal nedsættes for nationalparken. Bestyrelsen forventes
nedsat inden sommerferien, og der arbejdes på, at der kan holdes indvielse den 22. aug.
2008.
Ditte Svendsen fortalte, at vi allerede får en del henvendelse, bl.a. ønske om at kunne få en
guidet tur. Turistforeningen har også efterspurgt materiale til udsendelse om parken. Vi har
derfor i hast fået udarbejdet en folder, hvor der bl.a. er et godt kort samt 10 lokaliteter med
særlig stor besøgsværdig. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden:
www.danskenationalparker.dk.
Tage Espersen og Hans Chr. Mikkelsen mente, at der nok vil komme en del indsigelser. Det
skulle vi regne med. Omvendt skal der nok en del til at rykke projektet væsentligt. Dertil nyder projektet for stor lokal opbakning, samtidig med at afgrænsningen er et lokalt kompromis.

4. EU’s habitatdirektiv, hvad kan det evt. komme til at betyde for friluftsliv og idrætsaktiviteter
Jens Roesgaard havde ønsket at få punktet med på mødet, fordi der er forlydende om, at det
nye direktiv vil komme til at påvirke graden af muligheder for friluftsliv og idrætsaktiviteter.
Ditte Svendsen svarede, at direktivet er med til at beskytte en række naturtyper. Hensigten
er selvfølgelig at beskytte truet natur, men også den flora og fauna, der er tilknyttet områderne. Bl.a. skal vi i vores arealforvaltning være opmærksomme på store orienteringsløb i habitatbeskyttede områder, især i yngleperioderne.
Ditte Svendsen orienterede om en aktuel sag med forespørgsel om tilladelse til at afholde et
stort orienteringsløb i Svinkløv Plantage, der er udpeget som habitatområde. Her har vi bedt
om, at man fordeler stævnet til flere områder, så presset mindskes på de enkelte arealer.
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Anne Mette Finderup Knudsen sagde, at man i forbindelse med kommunerne handlingsplaner for Natura-2000 arealer har mulighed for at komme med forslag til stianlæg m.m. Hun
supplerede ved at henvise til en ny hjemmeside for de udpegede Natura 2000 arealer:
www.vandognatur.dk. Udover at orientere sig kan man komme med projektforslag til de enkelte områder.
Anne Mette Finderup Knudsen mente, at man gør klogest i at henvende sig til kommunen
med det samme. Miljøcentrerne ønsker ikke at modtage forslag om stiforløb m.v. Den type
opgaver skal alene varetages af kommunerne.
Ditte Svendsen sluttede af med at nævne, at vi her i Thy har så mange arealer, at vi stort set
altid kan finde plads til ønskede aktiviteter. Vi skal blot sørge for at finde de mest egnede lokaliteter.
5. Opsætning af redeplatforme til større rovfugle
Niels Odder Jensen fortalte om sit forslag med at opstille redeplatforme til de større rovfuglearter. Der er meget der taler for tiltaget. Der er for det første for dårlige redemuligheder
for arterne her i Thy. Desuden kan tiltaget ses i forhold til udpegningen af Thy som nationalpark. De ting vil gå fint ”hånd i hånd”.
Niels Odder Jensen henviste til erfaringer gjort i andre lande. Finnerne har bl.a. opsat en del
platforme med stor succes. Det har nemlig vist sig, at det kan være svært for fuglene at etablere sig. Det er som om, at hvis de først ruger i et område, er det lettere at få dem til at sprede sig. Udviklingen skal derfor kun initieres.
Niels Odder Jensen foreslog derfor, at der etableres 10-15 platforme forskellige steder i Thy.
Tiltaget kunne udmærket koordineres med andre interesserede, f.eks. lokale lodsejere m.fl.
Deri var Anne Mette Finderup Knudsen enig.
Ditte Svendsen henviste til den platform, der står oppe ved Vejlerne. Den har imidlertid ikke
været brugt som rede endnu.
Hans Chr. Mikkelsen var bange for, at projektet måske kunne tage fokus fra andre lige så
vigtige initiativer.
Jens Roesgaard mente godt, at man kan være med til at hjælpe en bestand med at etablere
sig i området. Der blev derefter spurgt til udformning af platformene. Skal de står frit eller kan
de etableres i et træ?
Niels Odder Jensen forklarede, at de udmærket kan etableres i et træ. Toppen af træet saves af, og platformen kan gøres fast på de tilbageblivende grene. På den måde kommer tiltaget til at virke mest ”naturligt”.
Henrik S. Kristensen mindede om, at man nogen gange skal spørge sig selv, hvor meget
man ønsker at skubbe til naturens orden. Niels Odder Jensen mente, at vi formentlig befinder os på tærsklen til, at fuglene selv vil etablere sig. Vi har blot behov for en lille katalysatoreffekt.
Ditte Svendsen forslog, at vi forsøger med at opsætte et par platforme, gerne i toppen af et
par træer - evt. efter at have savet de øverste grenkranse af. Der var også stemning for, at
det sker i Hanstholm Reservatet, hvor der i forvejen ikke er offentlig adgang. På dem måde
undgår vi, at der evt. bliver konflikter med nysgerrige. Niels Odder Jensen blev bedt om at
vende tilbage med artikler, hvis han havde noget om størrelse etc.
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Martin Friis henviste til Salten Lange Sø, hvor man allerede har gjort sig erfaringer med opsætning af platforme til de større rovfuglearter.
6. Orientering
A) Forslag til grønne partnerskaber. Ditte Svendsen fortalte, at distriktet endnu ikke har
modtaget projektforslag. Dog er der 2 forslag på vej fra Jammerbugt Kommune. Ditte
Svendsen henviste til hjemmesiden, hvor man kan finde en ny og bedre vejledning.
Anne Mette Finderup Knudsen fortalte herefter om de to projekter fra Jammerbugt
Kommune. Det ene projekt handler om rydning og anlæg af stier samt formidling ved
Biersted. Det andet går på anlæg af stier og pleje af forskellige naturtyper på arealer
ejet af Jammerbugt Golfklub lige udenfor Fjerritslev.
Otto Lægaard supplerede med at sige, at der kommer mange flere projekter i den
kommende tid. Bl.a. forslag til naturlegepladser, stianlæg, f.eks. hele vejen rundt om
Mors, forskellige afgræsningsprojekter m.fl. Så der er en masse projekter på bedding.
B) Ny bekendtgørelse for Skarehage Vildtreservat. Ditte Svendsen orienterede om den
nye bekendtgørelse. Meget lidt er ændret i forhold til den gamle. Tidligere blev der
udarbejdet bekendtgørelser, der gjaldt 10 år frem i tid. Den nuværende løber i ”al
evighed”, så man er fri for at skulle forny bekendtgørelsen hvert 10. år. Det er ikke
omkostningsfrit.
C) Ny struktur i Skov- og Naturstyrelsen pr. 1. oktober 2007. Ditte Svendsen fortalte om
ministeriets nye organisering. Skov- og Naturstyrelsen er blevet slanket til under det
halve. Til gengæld er der oprettet en ny styrelse: By- og Landskabsstyrelsen. Overordnet kan man sige, at kommunernes kontaktflade bliver By- og Landskabsstyrelsen, hvorimod Skov- og Naturstyrelsen især skal henvende sig til borgerne.

7. Punkter til næste møde
Der holdes brugerrådsmøde igen onsdag den 20. februar 2008, kl. 14.00. Ditte Svendsen foreslog, at næste møde kunne beskæftige sig med emnet surfing på Vandet Sø.
Otto Lægaard ville gerne have et punkt med om aktiviteter i den kommende nationalpark.
Endelig takkede Ditte Svendsen for dagens møde.

