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1. Velkomst til de nye medlemmer
Ditte Svendsen bød velkommen til mødet, en særlig velkomst lød til de nye medlemmer af
rådet: Anne Mette Finderup Knudsen og Niels Odder Jensen samt til Hermann P. Jensen
(suppleant for Jens Roesgaard) og Per Korsbæk (suppleant for Hans Chr. Mikkelsen).
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde.
Ditte Svendsen orienterede herefter om arbejdet i brugerrådet. Medlemmerne skal være med til at øve indflydelsen på driften af distriktets
arealer, herunder brugen af de enkelte områder i skoven. Der holdes
årligt to-tre møder, hvor man ofte på mindst ét af møderne har indlagt
en tur i skoven for at se og diskutere tingene i praksis.

2. Nye retningslinier for distriktets brugerråd
Claus Rasmussen fortalte om de nye retningslinier for statsskovdistrikternes brugerråd. Kommunalreformen gjorde det gamle regelsæt uak-
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tuelt. De nye retningslinier blev runddelt, og der blev henvist til, hvor man kan finde dem på
styrelsens hjemmeside, se adressen nedenfor.
Helt overordnet ønsker Skov- og Naturstyrelsen, at man som borger har mulighed for at øve
indflydelse på driften og brugen af statsskovene, samtidig med at det lokale engagement
styrkes m.v.
Brugerrådene er rådgivende for distrikternes ledelser. Afgørelse af, hvorvidt et forslag skal
fremmes eller ej, er således fortsat distrikternes. Distrikterne skal nemlig også sikre, at fremsatte forslag og ønsker afvejes, også i forhold til interesser, der ikke er repræsenteret i brugerrådene.
Endelig er distrikterne selvfølgelig ansvarlig overfor Skov- og Naturstyrelsens direktion, således at forvaltningen lever op til de overordnede rammer for distrikternes drift.
Se mere på:
http://www.skovognatur.dk/Emne/Skov/Statsskovene/Retningslinier_brugerraad_2007.htm
Se også adresseliste og referater på distriktets hjemmeside:
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Thy/Brugerraad/

3. Opfølgning på sidste møde
Ib Nord Nielsen fortalte, at den nye driftsplan trådte i kraft den 1. januar 2007, og vil være
gældende for de næste 15 år. Der blev givet en orientering om hele processen med den nye
driftsplans tilblivelse.
De enkelte delprocesser blev omtalt, bl.a. det offentlige møde på Østerild Kro med driftsplanen som overordnet tema. Det blev i den forbindelse lovet, at referat af det offentlige møde
også vil blive lagt ud på distriktets hjemmeside sammen med de øvrige mødereferater, jf.
ovenstående.
Ib Nord Nielsen gennemgik de punkter, man rejste på det offentlige møde. Bl.a. blev der
spurgt til Nationalpark Thy. Kan ændringerne som følge af en nationalpark indarbejdes i
driftsplanen, eller er det allerede gjort?
Ib Nord Nielsen svarede, at man ikke har indarbejdet sådanne forbehold. Det er endnu ikke
bestemt, at Thy skal have en nationalpark, men skulle det blive tilfældet, kan ændringerne
sagtens indarbejdes i driftsplanen. Ditte Svendsen supplerede med at sige, at mange af de
ting, der blev diskuteret på møderne om nationalparken, er indarbejdet, i det omfang det er
foreneligt med rammerne for udarbejdelse af en driftsplan for et statsskovdistrikt. Så mange
af de tanker og overvejelse, der ligger bag en nationalpark i Thy, findes allerede i driftsplanen, men der er ikke taget egentlig hensyn til en eventuel nationalpark i Thy.
Der blev talt om urørt skov. Der vil i alt blive udlagt ca. 800 ha, især bjergfyrarealer i klitterne.
Der blev diskuteret gamle driftsformer i skoven, stævningsskov m.v. Endelig blev der talt om
økonomien bag hele den nye driftsplan.
Efter det offentlige møde blev der afholdt 2 offentlige ekskursioner til henholdsvis Svinkløv
Klitplantage og Tvorup Klitplantage. Vejret var temmelig dårligt, så fremmødet var begrænset, de fremmødte havde forhåbentligt alligevel en god og informativ tur, hvor mange af de
nye tiltag blev fremvist og diskuteret.
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Jacques Gustin spurgte til havgusen. Et emne, der også blev rejst på det offentlige møde.
Hvilken betydning har havgusen i dag, og er der undersøgelse, der har afdækket omfanget.
Ditte Svendsen svarede, at hun ikke kendte til sådanne undersøgelse, men at havgusen,
især tidlige, har haft stor indflydelse på klimaet. Tage Espersen var enig, havgusen har haft
stor indvirkning på klimaet i Thy. Enighed om, at påvirkningen i dag er begrænset, og at mindre skovrydninger i forbindelse med den nye driftsplans udmøntning ikke ændrer på det forhold.
Ib Nord Nielsen orienterede derefter om de høringssvar, Skov- og Naturstyrelsen har modtaget i forbindelse med den offentlige høringsfase. De enkelte forslag er at finde distriktets
hjemmeside sammen med al andet materiale om driftsplanen. Brug dette link for at komme til
den rigtige side: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Thy/Drift/Hoering/
Høringsmaterialet er sammenfattet i et høringsnotat, som også er at finde på hjemmesiden.
Notatet indeholder de enkelte høringssvar, og viser hvad styrelsen vil gøre for at imødekomme de enkelte forslag, ønsker og bemærkninger.
Endelig blev der talt om rullende planlægning med 5 eller 6 års interval i forhold til den nuværende med en tidshorisont på 15 år.
Holger Søndergaard gav afslutningsvis udtryk for, at driftsplanen er meget omfangsrig, og
det er selvfølgelig rigtig nyttigt, men det gør, at planen for mange virker meget uoverskuelig.
Deri var Tage Espersen enig. Holger Søndergaard sagde dog samtidig, at der kan findes rigtig mange oplysninger i den ny driftsplan, og det er jo kun positivt.
Ditte Svendsen rundede punktet af med at sige, at der nu foreligger en samlet plan for hele
distriktet. Planen er omfangsrig, men det må den nødvendigvis også være for at kunne omfatte alle arealoplysninger. Det er rigtig dejligt, at alle oplysninger om de enkelte arealer er at
finde et sted. Basisviden, der er tilgængelig for alle på distriktets hjemmeside. Deri var alle
enige.

4. Forslag til projekter under ”Miljømilliarden”
Ditte Svendsen gav ordet til Holger Søndergaard, der henviste til den udarbejdede oversigt
over biologiske interesseområder med plejebehov i Thisted og Morsø Kommuner. Listen var
blevet rundsendt til alle sammen med mødeindkaldelsen.
Holger Søndergaard fortalte, at oversigten samler op på alle de små lokaliteter særligt omkring Limfjorden, hvor naturværdier lider af den ene eller anden årsag, f.eks. på grund af
manglende afgræsning.
Holger Søndergaard gennemgik baggrunden og tankerne bag oversigten og efterlyste samarbejdspartnere, der kan være med til at løfte opgaven. Biologisk Forening for Nordvestjylland har ikke ressourcer til egenhændig at varetage registreringen af de enkelte plejeopgaver.
Holger Søndergaard gjorde opmærksom på, at lokaliteter på private arealer også er med i
oversigten. De pågældende private lodsejere er ikke orienteret, oversigten skal derfor blot
tjene som et oplæg til videre opfølgning, hvor man selvfølgelig begynder med lodsejerinddragelse m.v. Projekter på offentligt ejede arealer er derfor oplagte at gå i gang med først.
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Anne Mette Finderup Knudsen var meget interesserede i at få en liste for Jammerbugt Kommune. Man mangler ofte at vide, hvor der helt konkret er en potentiel plejeopgave af den ene
eller anden karakter. Jammerbugt Kommune indgår gerne i et samarbejde om pleje af forskellige lokaliteter. Jacques Gustin sagde, at Thisted Kommune også meget gerne indgår i et
sådan samarbejde med pleje af truede naturtyper.
Ditte Svendsen sagde, at distriktet allerede er i gang med at holde møder med kommunerne
om naturforvaltningsprojekter, den udsendte liste er fin at tage med i det udredningsarbejde.
Ditte Svendsen opfordrede også landbruget til at deltage. Jesper Tange kunne fortælle, at
man allerede har ansat en medarbejder, der skal arbejde med naturplaner m.v. Vedkommende kan evt. indgå i et samarbejde med at finde lokaliteter med akut plejebehov.
Otto Lægaard sagde, at oversigten kunne sendes til landbruget. Jesper Tange betonede, at
lodsejerinddragelse tidligt i processen er meget vigtigt. Den del skal takles meget professionelt, deri var Tage Espersen enig.
Tage Espersen kunne fortælle, at han kendte til projekter på listen, hvor man allerede er i
gang med pleje. Holger Søndergaard sagde, at visse registreringer kunne være uaktuelle, så
enkelte projektforslag kan være overhalet indenom, men det er jo kun positivt.
Niels Odder Jensen spurgte til landdistriktsmidler og ”miljømilliarden”. Hvordan fordeles pengene? Dittes Svendsen svarede, at der er tale om to forskellige puljer i henholdsvis Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Miljømilliarden er statslige midler, hvorimod EU bevilger
pengene til landdistriktsprogrammet.
For så vidt angår miljømilliarden så har man fra centralt hold udpeget en række indsatsområder, herunder den centrale del af Limfjorden, altså de områder der afvander til fjorden.
Indenfor de udpegede områder skal der igangsættes en række projekter. Førsteprioritet bliver de projekter, som de nu nedlagte amter allerede var i gang med. Dernæst skal der udarbejdes en række nye projekter. Førnævnte møder med kommunerne er et led i den proces.
Som bekendt har man tre år til at finde og igangsætte projekter, og som tingene tegner pt., vil
der ikke blive problemer med at finde projekter nok til at udfylde de samlede rammer
Otto Lægaard fortalte derefter om midlerne i landdistriktsprogrammet. Der er tale om rigtig
mange midler til at styrke miljø og livet på landet, bl.a. kan der søges om midler til udarbejdelse af plejeplaner for landbrugsejendomme. Der lød en opfordring til en fælles koordineret
indsats for at styrke miljø og landbolivet.
Holger Søndergaard afsluttede punktet med at opfordre alle til at komme til ham med forslag
til projekter med pleje af lokaliteter, som ikke fremgår af den nuværende oversigt.

5. Orientering om finanslovsaftalen om Grønne partnerskaber
Ditte Svendsen orienterede om den nye aftale om lokale grønne partnerskaber, som er indgået mellem Miljøministeriet, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen lægger op til, at lokale borgergrupper, virksomheder, institutioner,
foreninger m.v. kan indgå partnerskaber om frilufts- og naturprojekter.
Partnerskabet har til formål at udbrede og underbygge mulighederne for frivillige, lokalt forankrede frilufts- og naturprojekter. Hensigten er, at frilufts- og naturprojekter, baseret på lokalt engagement, skal skabe lokal forankring og ansvar for naturen.
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Miljøministeriet stiller en årlig pulje på 10 - 15 mill. kr./ år til rådighed til finansiering af aktiviteterne over de næste tre år. Desuden kan der gennem Friluftsrådet søges Tips- og Lottomidler, og kommunerne vil kunne engagere sig lokalt, ligesom lokale foreninger kan deltage
med frivillig indsats.
Ditte Svendsen foreslog, at samarbejdet vældig fint kunne placeres i de nye Grønne Råd,
som hver kommune vil nedsætte. I de fora kunne nye projekter initieres og koordineres.
Der blev talt om medfinansiering fra anden side, bl.a. Realdania blev nævnt som en mulighed.
Jesper Tange spurgte om ansøgningsprocedure. Ditte Svendsen svarede, at når de fire aftaleparter er blevet enige om et projekt, sendes forslaget til skovdistriktet, som så sørger for at
videresende det til Miljøministeriet. Ditte Svendsen nævnte, at der inden længe vil komme en
hjemmeside, der beskriver alt om aftalen, herunder hvordan man søger om midler.
Ditte Svendsen oplyste, at alle projekter har relevans, f.eks. nye stier og vandreruter, naturpleje, mindre naturgenopretningsprojekter og formidling af naturoplevelser m.v. Man skal være opmærksom på, at der er tale om ”først til mølle” princippet.
Flere efterlyste link til handlingsplanen, det kommer her:
http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/6FF082EB-2B1E-4E72-8A0FF872E7EEF835/26936/Partnersk060920.pdf
Anton Linnet fortalte herefter om den aftale, der er indgået mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljøministeriet om samarbejde om udvalgte fuglearter 2007-2009, samarbejdet
omhandler bl.a. truede engfugle. Materiale med bl.a. aftalen blev runddelt til alle.
Der er indgået aftale med DOF om diverse ydelser, bl.a. tælling af fugle, desuden har DOF
en masse oplysninger, som ministeriet får stillet til rådighed. Så alt i alt en rigtig god aftale,
hvor der trækkes på hinandens kompetencer af hensyn til et overordnet hensyn.
Anton Linnet gennemgik derefter handlingsplanerne for de enkelte arter, herunder formidlingsdelen. Endelig blev der givet en orientering om, hvordan fugletællingen foregår.
Der er her på distriktet blevet bevilget penge til afgræsning af Agger Tange og Ulvedybet.
Sidste år blev der indgået aftale med en landmand om afgræsning af arealerne, som mestendels bestod af tagrør. Plejetiltag med afgræsning ønskes videreført i år og de kommende
år til gavn for engfuglene i områderne.
Otto Lægaard oplyste, at man i Tyskland har indgået en lignende aftale med tiltag for at hjælpe bestanden af hedehøg. Fuglene er begyndt at ruge i kornmarken, der bliver derfor indgået
aftale med de involverede landmænd om at de skal køre uden om rederne, når markerne
skal høstes.
Anton Linnet omtalte derefter det projekt, der er igangsat med henblik på udarbejdelse af en
handlingsplan for regulering/decimering af mink i naturen. Undsluppen mink bliver et stadig
større og større problem i naturen. En bred vifte af foreninger indgår i arbejdet. Der er bl.a.
indgået aftale med Danmarks Jægerforbund om regulering af mink.
Der er typisk tale om undslupne dyr, forholdsvis få er født i naturen. Så det er helt afgørende,
at minkavlerne har styr på deres dyr. Finn Engholm kunne således konstatere, at mink kan
yngle i naturen. Man overvejer fra politisk hold at stille krav om, at der skal indsættes en
microchip i hvert dyr, så man kan spore, hvor de kommer fra, hvorefter ejerne kan få et bødeforlæg. Men denne løsning er dyr.
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En del af projektet går ud på at afprøve nye fælder, bl.a. en fælde, hvor en anordning sender
en SMS-besked, når dyr er gået i fælden. Selve projektet kører over de næste 2 år.
Tage Espersen gav udtryk for sin frustration over, at man skal afvente et projekt på 2 år. Det
er der simpelthen ikke tid til. Der er virkelig grund til bekymring, hvis man ikke får sat ind nu
med indfangning af mink. Der er så mange mink at naturen virkelig er truet. Tage Espersen
mente, at slagfælder bør tages i brug med det samme.
Anton Linnet svarede, at alle er klar over, at der er tale om en hastesag. Men det er nødvendigt med en handlingsplan, der er politisk opbakning til.
Finn Engholm spurgte til de situationer, hvor aktivister har lukket mink ud i naturen. Hvilken
betydning har sådanne udslip. Anton Linnet sagde, at det ikke er den helt store katastrofe.
De fleste dyr dør nemlig, fordi de simpelthen ikke kan finde føde. Alt er ædt, når mange dyr
undstipper på én gang.
Anton Linnet fortsatte med at fortælle om de arter der er særlig påvirket af minkens tilstedeværelse i den danske natur, bl.a. andefugle og rørhøns er nogle steder gået ned i antal pga.
minken.
Jesper Tange spurgte, om der kan søges landdistriktsmidler til indkøb af fælder. Anton Linnet svarede, at det er der formentligt mulighed for. Tage Espersen supplerede med at nævne, at minkavlerforeningen har fælder til udlån.
Anne Mette Finderup Knudsen spurgte, hvem man skal henvende sig til, hvis man ser mink i
naturen. Anton Linnet svarede, at man skal kontakte det lokale statsskovdistrikt. Anne Mette
Finderup Knudsen mente, at et lokalt projekt med indfangning af mink kunne være en god
idé at gå videre med som led i den almindelige naturforvaltning.

6. Certificering af statsskovene
Ib Nord Nielsen indledte med at fortælle, at miljøministeren har bestemt, at alle statens skove
skal certificeres i løbet af 2007. Nationalt og internationalt er der øget krav om at skovene
forvaltes bæredygtigt. Desuden opleves en øget efterspørgsel på godkendt/certificeret træ.
Certificeringen skal ske efter følgende to ordninger: FSC (Forest Stewardship Counsil) og
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Begge er internationale ordninger, der har til formål at fremme ansvarlig/bæredygtig skovdrift. Certificering finder sted på grundlag af et sæt nationale standarder for god skovdrift. Selve arbejdets udførelse varetages af et akkrediteret firma, i DK af NEPCon, der er en rådgivende virksomhed,
der arbejder med bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.
I øjeblikket pågår en høringsproces, hvor en lang række organisationer høres om tiltaget.
Derefter skal selve certificeringsarbejdet igangsættes. Medio 2007 vil alle statsskove være
certificeret efter begge ordninger. Fussingø og Kronborg statsskovdistrikter er allerede godkendt efter begge ordninger, de blev i sin tid udpeget som pilotdistrikter.
Certificeringen skal dokumentere, at skovdriften på balanceret vis tilgodeser såvel økonomiske, sociale som naturmæssige interesser. Især dokumentationen er afgørende for at kunne
blive certificeret. Man skal populært sagt; ”skrive hvad man ønsker at gøre og gøre som man
har skrevet”.
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Der er selvfølgelig en lang række krav som skal være opfyldt. Skov- og Naturstyrelsen er
heldigvis i den situation, at langt de fleste krav allerede tilgodeses i driften af statsskovene.
Og dokumentation foreligger, bl.a. i form af 15-årige driftsplaner, diverse politikker, arealdatabaser m.m. Desuden er der vedtaget en handlingsplan for naturnært skovbrug. Så meget
er givet på forhånd, det er også derfor, at man kan opererer med den ret stramme tidsplan.
Styrelsen har bestemt, at arealer med pyntegrønt ikke skal indgå i ordningen. Distriktet har
derfor udarbejdet en liste med fremtidige pyntegrøntarealer, der udtages. Ligeledes er der tilvejebragt en liste med gammel nåleskov og der skal udarbejdes en plan for tilsyn med skovens nøglebiotoper. Til sidstnævnte arbejde har Holger Søndergaards registreringer været
brugt flittigt.
Der skal desuden udarbejdes en plan for formidling til alle medarbejdere om certificeringen.
Også i den sammenhæng er dokumentation helt afgørende, f.eks. skal det kunne dokumenteres, at alle medarbejdere er informeret om ordningens bestemmelser.
Holger Søndergaard efterlyste incitamenter for at de private går ind i lignende ordninger. Ditte Svendsen svarede, at guleroden er større efterspørgsel og højere priser. Flere private
skove er dog allerede certificeret. Udover forventninger til pris og efterspørgsel så ser mange
det også som en form for pleje af image. Tage Espersen sagde, at det altid er forbrugeren,
der afgør, hvad der skal produceres.
Jesper Tange spurgte hvad man får ud af ordningen, f.eks. bedre priser? Ib Nord Nielsen
svarede, at det gør man formentlig, men det er lige så meget et spørgsmål om, at skovene
skal drives bæredygtigt. Ditte Svendsen supplerede ved at sige, at der må forventes en større efterspørgsel – og dermed højere priser på certificeret træ. Endvidere skal man jo altid
sørge for at holde orden i eget hus, inden man påpeger forhold hos naboen. Vi har jo i mange år fra ”den vestlige verden” stillet et række krav til bæredygtig drift af regnskoven, de samme krav må vi selvfølgelig også stille os selv, især når det drejer sig om offentlig skov.

7. Orientering
A. Ditte Svendsen orienterede om den nye hjemmeside med min bedste naturoplevelse.
Linket til siden kommer her: http://www.minbedstenaturoplevelse.dk/
B. Ditte Svenden fortalte, at distriktet er i færd med at opkøbe opstemningsrettigheder til
et dambrug ved Slette Å. Dambrugsejeren er interesseret og overtagelsen skal formentlig ske til 1. juli 2007. Hensigten er at forbedre miljøet omkring åen og de tilstødende arealer.
C. Ditte Svendsen henviste til puljen med midler til lokale miljøinitiativer, linket til hjemmesiden kommer her:
http://www.skovognatur.dk/Service/Tilskud/Lokale_miljoeinitiativer/
D. Ditte Svendsen fortalte om det samarbejde, Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner har igangsat med henblik på udarbejdelse af folder med naturture i 2007. I den
forbindelse blev det arbejde, Skov- og Naturstyrelsen har iværksat i overgangsåret
2007 med hensyn til udgivelse af 2 foldere (1.4.-31.7. og 1.8. – 31.12.) for naturture i
de 6 nye regioner, omtalt. Anne Mette Finderup Knudsen supplerede med oplysninger om de nye foldere. Der bliver tale om ret store værker, hvis man ikke evner at slå
nogen af turene sammen under samme rubrik i de enkelte foldere. Det er vigtigt, at
alle lægger deres ture ind på Naturnet.dk; http://www.naturnet.dk/
E. Ditte Svendsen fortalte, at der er udarbejdet ny folder for Fosdalen. Stort set alle distriktets foldere er således nu revideret og opdateret med digitale kort. Dog mangler
der en enkelt; Østerild Klitplantage.. Alle foldere findes også på tysk, hvilket Otto Lægaard glædede sig over. Anne Mette Finderup Knudsen efterlyste kort/gisdata over
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stiforløb i statsskovene. Sådanne oplysninger ville være rare at have samlet på kommunens hjemmeside, når borgere henvender sig op udflugtsmuligheder.
F. Ditte Svendsen orienterede om det igangsatte skovrejsningsprojekt lige øst for Aabybro. Kommunen, det lokale vandværk og distriktet samarbejder om at få rejst skov på
ca. 65 ha. Distriktet har erhvervet 17 ha. Den øvrige del er opkøbt af vandværket og
kommune. Hensigten er at etablere en bynær skov, hvor områdets vandressourcer
sikres for fremtiden. Ditte Svendsen fortalte, at der vil blive holdt offentligt møde om
projektet 8.2.. Blandt andet tilplantningsplanen skal diskuteres. Distriktet har et udspil, hvor noget får lov til at overgår til naturlig succession. Jesper Tange spurgte til
den samlede købspris. Ditte Svendsen svarede, at det drejer sig om ca. 7 mill.kr. Jesper Tange spurgte, hvorfor man ikke havde lagt vandboringerne ude i Store Vildmose. Ditte Svendsen svarede, at det er fordi vandressourcerne befinder sig der, hvor
der i dag ønskes rejst skov. Der udspandt sig en diskussion om kildepladser. Enighed
om at det bliver mere og mere vanskeligt at finde egnede kildepladser. Derfor er
skovrejsning et vigtigt redskab til at sikre fortsat rent drikkevand. Endelig blev der
spurgt til naboarealerne til skovrejsningsområdet, må naboarealerne fortsat gødes?
Ditte Svendsen svarede, at de ikke er pålagt nogen restriktioner.

8. Eventuelt
Otto Lægaard fortalte, at turistforeningen har arbejdet med at ”komme på plads” efter kommunalreformen. Alle blev opfordret til at komme med input til deres arbejde. Otto Lægaard
sagde, at turistforeningen satser meget på, at der bliver anlagt nye cykelstier ”på tværs” af
Thy, altså fra hav til fjord. Otto Lægaard gav udtryk for, at man satser meget på, at Thy får en
nationalpark.
Der blev talt en del om autocampere og deres ulovlige parkering. Enighed om at alle autocampere skal benytte lovlige p-pladser. Ditte Svendsen orienterede om den aftale, der er indgået med P-nord. Skiltningen mod ulovlig parkering af autocamperne kunne dog nok være
mere elegant, men det er af hensyn til reglerne for at kunne udskrive parkeringsbøder.
Anne Mette Finderup Knudsen efterlyste igen data om stiforløb i hele regionen.
Per Korsbæk spurgte om Svinkløv Klitplantage fortsat har status som beskyttet skov, hvilket
Ditte Svendsen kunne bekræfte.
Der holdes brugerrådsmøde igen den 14. juni 2007, kl. 14.00. Enighed om at der mødes på
Naturcenter Fosdalen. Tema vil være naturpleje og -genopretning i forbindelse med fredning
af området.
Endelig takkede Ditte Svendsen for dagens møde.

