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Mødet var henlagt til Fosdalen og Langdalen. Der mødtes ved Naturcentret, hvor Ditte 
Svendsen bød velkommen, en særlig velkomst lød til Frederik Bøtker, der var suppleant for 
Ejgil Boye Mortensen.  
 

 1. Naturpleje og –genopretning i forbindelse med fredning af om-
rådet Lien, Fosdalen og Sandmosen 

Miljøministeriet Ditte Svenden indledte med at orientere om fredningen. Området blev 
vist på kort. De forskellige arealtyper i fredningen blev omtalt, 11 i alt.  

Thy Statsskovdistrikt 
Søholt 
Søholtvej 6  
7700  Thisted Mødet og ekskursionen var planlagt til især at have fokus på tre areal-

typer; a) nordvendte skrænter med kløfter, b) sydvendte skrænter og c) 
plantageområder.  De tre arealtyper blev gennemgået, herunder de 
bestemmelser, der ligger for den fremtidige drift og pleje.  
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Der blev talt om ophør af visse driftsformer, genopretning af områder og rydning af skovpar-
tier alt sammen for at tilgodese fredningsbestemmelserne. De enkelte tiltag skal indgå i en 
samlet plejeplan for både de offentlige og de private arealer udarbejdet af Skov- og natursty-
relsen og Jammerbugt Kommune. 
 
Ole Olsen spurgte til de nordvendte skrænter, skal de ryddes helt. Ditte Svendsen svarede, 
at det skal de ikke. Men en del, især nåletræsopvækst, vil blive ryddet, bl.a. med henblik på 
at skabe en bedre udsigt over området. 
 
Der blev derefter kørt i bil til det første ekskursionspunkt; rydning af træbevoksning på 
nordskrænt. Henrik S. Kristensen fortalte om området; tidligere hede tilgroet med især sit-
kagran. Træerne er nu fældet. Hensigten er at skabe et lysåbent område med en fantastisk 
udsigt. Jordbund, terræn og vegetation blev omtalt.  
 
Der blev diskuteret fremtidig pleje af arealet. Man kan ikke undgå, at opvæksten skal holdes i 
ave, ellers vil hele området gro til med skov igen. En mulighed er at lukke dyr på arealet, 
men det er ikke problemfrit.  Dels er det svært at skaffe kreaturer, dels vil man jo gerne fri-
holde arealet for indhegning, så hele området er let tilgængeligt for offentligheden. Et alterna-
tiv er derfor at rydde opvæksten manuelt. 
 
Der var enighed om, at tiltaget er vellykket, og at det kræver fremtidig pleje hvis arealet skal 
kunne fastholdes i den ønskede tilstand. 
 
Næste punkt var også på en nordvendt skrænt. Henrik S. Kristensen fortalte, at der var ble-
vet fældet opvækst for at skabe mere lysåbne forhold og udsigt over området. Tilbage stod 
unge ege med forholdsvis stor indbyrdes afstand. Også her blev der talt om fremtidig plejetil-
tag. Ditte Svendsen sagde, at skyggen fra de tilbageværende træer kan være med til at 
hæmme opvæksten og dermed reducere plejeomkostningerne. 
 
Der blev også talt om pleje med husdyr. Diskussion om de meget indviklede regler, der er for 
dyrehold (øremærker, regler for samgræsning mv.). 
 
Man gik derefter til det tredje punkt med nordvendt skrænt som tema. Hensigten var at vise, 
hvordan de to foregående arealer havde set ud inden rydningerne. Enighed om at de ”nye” 
naturtilstande er at foretrække frem for den ret massive tilgroning. Der skabes åbne vidder 
med stort attraktion for offentligheden. Samtidig åbnes der op for, at en mere lyskrævende 
flora kan indfinde sig i stedet for en skyggegivende og udsigtsslørende skov. 
 
Fjerde punkt var arealtypen plantage. Ditte Svendsen fortalte, at fredningen bestemmer, at 
der skal være sammenhæng mellem de mange gravhøje. Der skal være udsigt fra høj til høj 
samtidig med at der skal sikres udsigtsmuligheder mod Limfjorden og Jammerbugten i 2 ki-
ler. Per Hyttel supplerede med at omtalte de igangsatte rydninger og tyndinger. Et arbejde 
som man endnu ikke er færdig med.  
 
Ditte Svendsen ønskede brugerrådets reaktion, dels på fredningsbestemmelserne for plan-
tagerne, dels de omtalte rydninger. Det bedste kompromis forsøges iværksat, hvor der tages 
de nødvendige hensyn til naturen og økonomien.  
 
Derefter fulgte en længere diskussion om udsigter, nødvendige rydninger, økonomiske bin-
dinger m.v. Enighed om, at det foreviste virkede fornuftigt for at få alle ”ender” til at nå sam-
men.     
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Derefter blev der kørt til Langdal Plantages østlige del for at diskutere rydning af plantage på 
en sydvendt skrænt. Fredningskendelsen bestemmer, at arealet skal overgå til hede og over-
drev. Samtidig skal der fra de høje partier være udsigt til både hav og fjord. Skov- og Natur-
styrelsen har skrevet til Naturklagenævnet, at man finder afgørelsen for vidtgående af bl.a. 
samfundsøkonomiske årsager, samt at muligheden for genskabelse af hede og overdrev ik-
ke vurderes mulig. Et alternativ er at lade bevoksningen overgå til en mere lysåben skov i 
takt med, at bevoksningen afvikles over tid for at udnytte det økonomiske potentiale.  
 
Også her blev brugerrådet bedt om at komme med kommentarer til situationen. Holger Søn-
dergaard havde svært ved at se området indgå som en naturlig del af de omgivende natur-
områder. En lysåben skov vil derimod lettere kunne indgå i en sådan sammenhæng. 
 
Andre mente, at de manglende indtægter ikke batter meget i den store sammenhæng (sam-
fundsøkonomien). Dertil svarede Ditte Svendsen, at der er rigtig nok, blot ikke når man ser 
på distriktets økonomi. Her vil man skulle afholde alle omkostninger til rydningen og bære 
samtlige tab som følge af manglende indtægter fra bevoksningen. Eller med andre ord; der 
er ikke udsigt til, at distriktets bevilling ændres på grund af fredningsbestemmelserne.  
 
Ditte Svendsen rundede punktet og ekskursionen af med at konstatere, at Skov- og Natursty-
relsen er vældig tilfredse med fredningskendelsen, blot er det noget uforståeligt, at hele sko-
vområder skal ryddes for at tilgodese udsigtshensyn, som der i forvejen tilvejebringes andre 
steder i forbindelsen med fredningen og de afledte naturgenopretningsopgaver. 
 
Resten af mødet foregik i Naturcenter Fosdalen. 
 
2. Distriktets arbejdsprogram 2007 
Claus Rasmussen gennemgik distriktets arbejdsplan for 2007. Alle arbejdsopgaver er lagt 
ind i et fælles medie med angivelse af økonomi og ressourceforbrug. På grundlag af opgave-
registreringen er det hele sammenfattet i en rapport, der ligger på distriktets hjemmeside. Al-
le interesserede kan så læse, hvad der bliver udført at opgaver i år på Thy Statsskovdistrikt. 
 
Der er tale om et omfattende arbejde med at få alle opgaver gennemgået, vurderet og priori-
teret. Processen har dog været gavnlig på flere punkter. Dels opnår man et fællesskab om 
de enkelte opgaver, dels trækker man på hinandens kompetencer i forbindelse med opga-
vernes planlægning. Desuden har man et redskab til optimering i forhold til de udstukne øko-
nomiske rammer. Og endelig har man et redskab til at få alle opgaver udført i henhold til det 
aftalte. 
 
Ditte Svendsen henviste til Klosterhedens skovdistrikt. Her afholdt man et offentligt møde, 
hvor arbejdsprogrammet var eneste punkt på dagsordnen. Der blev spurgt, om et lignende 
arrangement skulle afholdes her på distriktet. Svaret var, at man nok fandt emnet for bredt. 
Alle opgaver på ét møde er en stor mundfuld. Så hellere et afgrænset emne, som f.eks. da-
gens tema med fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.   
 
Arbejdsprogrammet kan findes ved at gøre brug af dette her link: 
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Thy/Drift/Arbejdsprogram.htm
 
3. Fri teltning, nye retningslinier, ønsker om udpegning af nye områder 
Ditte Svendsen orienterede om de nye retningslinier. Vi har allerede udpeget områder, der 
kan benyttes til fri teltning. Vi var nok lidt konservative på grund af nationalparkprocessen. 
Vurderingen var/og er, at bestyrelsen for en eventuel nationalpark vil skulle være med til at 
træffe den slags beslutninger. Så derfor ser vi gerne, at den endelige beslutning om evt. ud-
pegning af nye pladsen afventer forløbet med de første nationalparker. 

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Thy/Drift/Arbejdsprogram.htm
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Frederik Bøtker spurgte, om ordningen svarer til det, man kender fra de nordiske lande med 
”alle-mands-ret”. Dette bekræftede Ditte Svendsen. 
 
Jens Roesgaard var enig i, at bestyrelsen for en nationalpark bør være med til at træffe den 
slags beslutninger. Jens Knudsen sagde, at det er et vældigt fint tiltag og en god mulighed 
for den ”stille vandrer”. Tage Espersen mente ikke, at behovet for flere pladser kunne være 
så stort. Anne Mette Finderup Knudsen foreslog Svinkløv Klitplantage. Ditte Svendsen sva-
rede, at det ville hun være ked af, fordi distriktet ejer en campingplads beliggende i planta-
gen. Og pladsen drives især med fokus på naturindhold og oplevelser i det fri. Hans Chr. 
Mikkelsen ville gerne, at pladserne lægges langs Vestkyststien/Nordsøstien. 
 
Anne Mette Finderup Knudsen spurgte, om man må tage hund eller hest med på pladserne. 
Det må man godt i statsskovene. Flere mente, at alle pladser kan ses på hjemmesiden for 
”De frie fugle”, www.friefugle.dk. 
 
4. Orientering 

A) Ditte Svendsen orienterede om skovrejsningsprojektet ved Aabybro. Skoven er blevet 
døbt og hedder nu Aaby Skoven. Der har været holdt et arrangement, hvor børn fik 
lov til at plante. Det var et rigtig godt og velbesøgt arrangement. Foreløbig er der kun 
plantet på de statsejede arealer. Kommunens og vandværkets arealer er endnu ikke 
klar. Retfærdigvis skal nævnes, at visse områder skal holdes fri for tilplantning, andre 
skal overgå til naturlig tilgroning. Ministeren forventes i nær fremtid at indvie skoven. 

B) Ditte Svendsen orienterede om aftalen vedrørende lokale grønne partnerskaber. Afta-
len 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 natur-
projekter. Finansieringen skal bl.a. ske med landdistriktsmidler. Ditte Svendsen 
nævnte, at samarbejdet efter aftale med kommunerne er placeret i de nye Grønne 
Råd, som hver kommune har nedsat/vil nedsætte. I de fora kunne nye projekter initie-
res og koordineres. Der blev talt om medfinansiering fra anden side, bl.a. Real Dania 
blev nævnt som en mulighed. Holger Søndergaard fortalte om et netværk, der er ved 
at blive stablet på benene med henblik på mulige projekter og finansiering heraf. Otto 
Lægaard fortalte om de nydannede aktionsgrupper med samme målsætning. Ole Ol-
sen sagde, at især stier nyder stor interesse. Og så er det jo fint, at både Real Dania, 
landdistriktspuljen og grønne partnerskaber kan hjælpe med finansieringen. 

C) Ditte Svendsen fortalte om den nye, og til alle udsendte, folder for Fosdalen og Lang-
dalen. Stort set alle distriktets foldere er nu revideret og opdateret med digitale kort. 
Dog mangler der en enkelt; Østerild Klitplantage. Alle foldere findes også på tysk. Di-
striktet har valgt at næste skridt bliver en ny folder for Stenbjerg i foråret 2008. Alle 
var enige om, at folderne har stor værdi. Også godt at man i de nye foldere har den 
omgivende geografi med, mange kan ellers have svært ved at finder frem. 

D) Ditte Svendsen orienterede om distriktets arbejde med at få etableret et stianlæg ved 
Hulhøj og Ejerslev Vang. Morsø Kommune deltager i arbejdet. Projektet har kun kun-
net lade sig gøre, fordi en landmand i området ønskede at bidrage med arealer til 
projektet. Forudsat lodsejernes medvirken ønskes stien videreført helt ned til Ejerslev 
Havn.  

E) Ditte Svendsen fortalte også om processen med certificering af statsskovene. Hele 
Skov- og Naturstyrelsens skovejendom forventes certificeret meget snart.  

 
 
 
 

http://www.friefugle.dk/


 5

 

5. Eventuelt 
Tage Espersen sagde, at der ofte holder autocampere i Madsbøl Klitplantage. Der blev talt 
en del om autocampere og deres ulovlige parkering. Enighed om, at alle autocampere skal 
benytte lovlige p-pladser eller bedre campingpladser.  
 
Tage Espersen fortalte også, at der d. 16. maj var observeret en helikopter, der landede i et 
fuglebeskyttelsesområde. Andre kunne bidrage med lignende observationer. Ditte Svendsen 
svarede, at distriktet har meddelt militæret, at distriktet ikke vil acceptere den slags i yngleti-
den. Der vil blive fulgt op på sagen med det samme. 
 
Henrik S. Kristensen fortalte om de nyligt afsluttede fugletællinger. Tingsmeden og tranen er 
i pæn fremgang. Også regnspoven, tilføjede Tage Espersen. 
 
Der holdes brugerrådsmøde igen den 4. oktober 2007, kl. 14.00. Ditte Svendsen foreslog, at 
næste møde kunne beskæftige sig med emner som; økologiske retningslinier, naturlig hydro-
logi, måske kunne man besøge det omtalte stianlæg på Mors. Endelig takkede Ditte Svend-
sen for dagens møde.  
 
 
 
 


