Til medlemmer af brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen Thy

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
THY

J.nr. SNS 217-00020
Ref. ESKHA

Referat fra møde i brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen
Thy, torsdag den 6. maj 2010, kl. 14.00

Til stede:

Henrik Damsgård
Herman Peter Jensen
Karl Chr. Thøgersen
Erik Bach Jensen
Ole Olsen
Tage Espersen
Jens Knudsen
Henrik Beith
Hans Chr. Mikkelsen
Eigil Boye Mortensen
Jørgen Nordkvist
Ditte Svendsen
Anton Linnet (punkt 2 og 3)
Esben Kirk Hansen

Fraværende: Holger Søndergaard
Christian Sejlund
Niels Odder Jensen
Jan S. Kristensen

Den 17. maj 2010

Jammerbugt Kommune
Danmarks Idrætsforbund
Landboforeningerne
Danmarks Naturfredningsforening
Thisted Kommune
Danmarks Jægerforbund
Uorganiseret bruger
Thy Turist Forening
Friluftsrådet
Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Biologisk Forening for Nordvestjylland
SNS Thy
SNS Thy
SNS Thy (studerende, referent)

Biologisk Forening for Nordvestjylland
Jammerbugt Kommune
Uorganiseret bruger
DOF-Nordvestjylland

Ditte Svendsen bød velkommen til dagens møde. En speciel velkomst
lød til Jørgen Nordkvist, der afløser Holger Søndergaard, og Henrik
Damsgård, der afløser Christian Sejlund samt nyt medlem for landboforeningerne Karl Christian Thøgersen.
Mødet blev derefter indledt med en kort præsentationsrunde. Esben
Kirk Hansen, som er i praktik som skov- og Landskabsingeniørstuderende, afløser Claus Rasmussen som referent.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen Thy
Søholt
Søholtvej 6
7700 Thisted
Tlf.: 97 97 70 88
Fax: 96 18 52 29
E-post: thy@sns.dk
CVR-nr.: 11 91 69 10
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1. Besigtigelse og status for stiprojektet; Adgang til Nationalpark Thy. Handicapsti
med borde og bænke ved Hanstholm Fyr samt påbegyndelse af gennemgående cykelsti Hanstholm-Klitmøller.
Vi startede mødet ved at gå turen rundt, som inden længe fungerer som handicapvenlig sti
med to rastepladser med udsigt over Hanstholm Reservatet. Projektet forventes afsluttet 31.
maj 2010
Stien bliver i alt 620 meter, hvoraf 250 meter på eksisterende grusvej. Den bliver 1½ meter
bred og får en overfladebelægning af fint grus.
Ligeledes besigtigedes den påbegyndte cykelsti fra Hanstholm-Klitmøller. Placeringen er øst
for Kystvejen og en konsekvensvurdering har vist, at anlægget ikke får negative konsekvenser for hverken dyr, planter eller naturtyper.
Den dobbeltrettede cykelsti følger i stor grad terrænet og ligger som udgangspunkt 50-60cm
under vejbaneniveau, hvor cyklisten får en fornemmelse af at ”cykle i nationalparken” og ikke
blot på vejen.
Brdr. Nielsen udfører opgaven og forventes færdige pr. 15. juni 2010. Det samlede anlægsarbejde koster rundt regnet 5,2 mio. kr., hvoraf Arbejdsmarkedets Feriefond bidrager med
3,5 mio. kr., Nationalpark Thy med 1,1 mio. kr., og Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Thy sammenlagt 0,6 mio. kr. i form af arbejdsindsats. Projektet følgegruppe planlægger en festlig indvielse medio juli.

2. Drøftelse af fortsat adgangsforbud for en række hedeområder i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 27.
Sagen drejer sig om adgangsforbud i perioden 1. april til 15. juli på hedearealer ved Lyngby,
Stenbjerg og Ålvand, alle beliggende øst for redningsvejen. Arealer vest for redningsvejen
underligger ikke adgangsforbud. Områderne blev påpeget som refugier for særligt ynglende
hedefugle, som hjejle, trane, tinksmed, brushøne og rødben.
Der var ingen indvendinger mod adgangsforbuddet. Der blev tværtimod rejst spørgsmålet,
om adgangsforbuddet ikke burde udvides i tid. Det mente Anton Linnet ikke var nødvendigt.
Der er ikke stor færdsel i området, og yngelfuglene er ikke i gang før midten af april, hvorfor
perioden 1. april til 15. juli synes rigtig.

3. Forslag fra medlemmer af brugerrådet om fremrykning af perioden for fuglenes yngletid i reservater og på hedearealer jf. pkt. 2.
I forlængelse af punkt 2, bragtes spørgsmålet om fredningsperioden på ovennævnte
hedearealer til diskussion. Der har tidligere været fremlagt synspunkter om fremrykning af
adgangsforbuddet, så det gælder fra et tidligere tidspunkt på året.
Anton Linnet refererede til en undersøgelse fra 1995 om hedernes ynglefugle, som påpeger
at de første fugle begynder at ”varsle”, dvs. signalere redeplads, d. 20. april. Herfor mente
han, at adgangsforbuddet fra 1. april, altså en margin på 20 dage, er optimalt.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om tendensen til et tidligere forår – bortset fra i år – ville
fremskynde yngleprocessen i en sådan grad, at man burde fremrykke adgangsforbuddet. Det
mentes dog ikke at være aktuelt på nuværende tidspunkt.
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Der var accept omkring perioden for adgangsforbud med forbehold for senere ændringer.

4. EU-LIFE overdrevsprojekt 2010-2013, i Thy særligt med henblik på bekæmpelse af
hybenrose. Besigtigelse af projektarealer.
Vi kørte op til Hanstholm Kystskrænt, hvor Ditte præsenterede forsøgsarealet til bekæmpelse
af hybenrose, Rosa rogusa. En stejlt skrånende kystskrænt med massiv opvækst af hybenrosen.
Projektet gennemføres i et samarbejde med Thisted Kommune. Projektets formål er at afprøve forskellige metoder til bekæmpelse af den invasive hybenrose, som spreder sig i de
sårbare klitheder og overdrev. Der afprøves 7 forskellige behandlingsmetoder med hver 4
gentagelser. Dvs. 28 prøveflader på hver 2x5 meter.
De 7 forskellige behandlingsmetoder er følgende:
1. Tidlig nedskæring med efterfølgende slåninger 3 gange i løbet af vækstsæsonen med
fjernelse af afslået materiale.
2. Tidlig nedskæring efterfulgt af behandling med Round-Up når genvæksten er 10-15
cm. Nedskæring af evt. genvækst
3. Sen nedskæring med efterfølgende slåninger 3 gange i løbet af vækstsæsonen med
fjernelse af afslået materiale.
4. Sen nedskæring efterfulgt af behandling med Round-Up når genvæksten er 10-15
cm. Nedskæring af evt. genvækst.
5. Behandling med Round-Up uden forudgående nedskæring. Efterfølgende nedskæring af døde planter nogle uger efter behandling.
6. Behandling to gange med Round-Up uden forudgående nedskæring. Efterfølgende
nedskæring af døde planter nogle uger efter behandling.
7. Ubehandlet kontrol.
Der er i dette særtilfælde givet tilladelse til behandling med Round-Up, som ellers er bandlyst, bortset fra bjørneklo-bekæmpelse, på Skov- og Naturstyrelsens og kommunens arealer.
Det er håbet at nå frem til effektive bekæmpelsesmetoder og evt. få mulighed for samme regelsæt som for bjørnekloen.
Der blev kommenteret til behandlingsmetoderne, at det kunne være spændende at eksperimentere med biologiske bekæmpelsesmidler, som kunne være patologisk, frem for brug af
sprøjtemidler.
Ud over ovennævnte behandlingsmetoder udføres storskalaforsøg i 1-4 år samt forsøg med
husdyrgræsning.
Der var generelt fuld forståelse for problematikken.

5. Løsgående hunde på distriktets arealer. Orientering om kampagne jf. drøftelser på
sidste møde i brugerrådet.
Fra medio maj påbegyndes den aktive hund-i-snor kampagne, som blev sat i værk efter forrige brugerrådsmødes opfordring, hvor løsgående hunde blev påpeget som et problem.
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Der blev i denne forbindelse lavet en folder; ”Din hund… og dig i naturen”, som udarbejdedes
af Esben Kirk Hansen.
I folderen, som blev uddelt på brugerrådsmødet, gøres opmærksomt på, hvorfor man som
hundeejer skal holde sin hund i snor – både af hensyn til mennesker og dyr. Der gøres ligeledes opmærksom på Skov og Naturstyrelsens tilbud om brug af 8 hundeskove, på betingelse af kontrol over hunden. Hundeskovene er spredt over hele enheden fra Sydthy til Tranum.
Alle medarbejdere deltager i kampagnen, der indtil medio juni sker fyldest ved uddeling af
ovennævnte folder til alle hundeluftere, som vi møder i skovene. Derefter vil overtrædelse af
lovgivningen medføre politianmeldelse, og Aalborg og Thisted politi er informeret om kampagnen og vil følge op på anmeldelserne..

6. Udpegning af nye medlemmer til brugerrådet.
Jf. retningslinier for brugerråd skal der ske nyudpegning af medlemmer med 4 års mellemrum. Flere organisationer nyudpeger dog løbende nye repræsentanter ved f.eks. i forbindelse med nyvalg til bestyrelser.
Da terminen for udpegning allerede er passeret vil Skov- og Naturstyrelsen Thy i løbet af kort
tid bede medlemsorganisationerne udpege nye medlemmer eller foretage genudpegning.

7. Orientering
•

Salg af arealer jf. aftale om grøn vækst.

Skov og Naturstyrelsen er pålagt at frasælge arealer. Vi er ved at finde ud af, hvilke arealer, der er bedst egnede til at frasælge. Brugerrådet vil senere blive orienteret.
•

Adoption af publikumsfaciliteter i Nationalpark Thy og indsats fra frivillige

Konceptet er at frivillige interesse- og brugerorganer helt eller delvist varetager etablering
og vedligeholdelse af Skov- og Naturstyrelsens publikumsfaciliteter og får mulighed for at
præge dem i en – fra alle parters side – ønsket retning. Der blev afholdt et møde på Søholt d 25. marts, hvor 21 brugere, organiserede såvel som uorganiserede, deltog og
fremlagde deres ønsker. Efterfølgende blev de bedt udfylde et skema med en redegørelse for ønsker om faciliteter og medspil. Der er givet 200.000 kr til formålet i år, og der vil
snarest muligt blive meldt tilbage, hvilke tiltag der kan igangsættes nu, og hvilke der evt.
kan arbejdes videre med i regi af Nationalpark Thy.
I samme dur er tre institutioner for voksne, udviklingshæmmede på banen med frivilligt
arbejde til kontinuerlig pleje af natur, faciliteter, oparbejdning af brænde osv. Det drejer
sig om Thyværkstedet, Fjordbo og Elmelund.
•

Udinaturen.dk – ny hjemmeside. Lokal folder erstattes af annoncer. Ny folder for
Tved og Hanstholm Vildtreservat. Reviderede reservatfoldere.

Udinaturen.dk er en ny hjemmeside, som åbnede for offentligheden tirsdag den 11. maj.
Den skal afløse styrelsens tidligere ”friluftskort” mht. information om publikumsfaciliteter,
samt oplyse om ture og arrangementer over hele Danmark.
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•

Skovens dag

Skovens dag afholdes i Hvidbjerg Klitplantage og årets tema er ”Den Rene Vare”. Skovog Naturstyrelsen har allieret sig med en lang række samarbejdspartnere og brugerorganisationer, som Hurup Fjernvarme, ”Hold Danmark Rent”, Nordvestjysk Grejbank,
BFN, Svankjær Efterskole og mange andre.
Ref: Vi fik godt og vel 500 besøgende, hvilket kvantitativt er ret godt, taget lokalitetens afstand fra Thisted i betragtning. Kvalitativt var gæsterne yderst godt tilpasse og vi fik mange gode tilbagemeldinger.

8. Eventuelt.
Ingen punkter.

9. Næste møde
Det fastholdes jf. sidste møde at næste off. møde med brugerrådet afholdes i Østerild og
handler om muligheder for naturgenopretning og nye friluftsfaciliteter inden for det nationale
testcenter for vindmøller – forudsat vedtagelsen af lovforslaget herom. Næste ordinære brugerrådsmøde aftales til tirsdag den 09-11-2010 kl. 14..

