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Mødets tema var besigtigelse af naturgenopretningsprojekter, dels projekter som vi er færdige med fsva anlægsarbejdet, dels projekter som der arbejdes med lige nu.
Mødets første punkt var Sundby Sø, hvor alle blev budt velkommen. Ditte Svendsen kunne
ikke deltage på grund af andet møde, Henrik S. Kristensen var derfor blevet indbudt til at fortælle om de projekter der indgik i dagens program. Henrik S. Kristensen er til daglig funktionsansvarlig for de større naturforvaltningsprojekter på SNS Thy.

1. Sundby Sø
Henrik S. Kristensen indledte med at fortælle om formålet med at genoprette Sundby Sø: 1) Mere natur, 2) mindre miljøbelastning af Limfjorden og 3) offentligheden skal have øget adgang til området.
Projektet blev derefter gennemgået. Der blev givet en orientering om
det tidsmæssig forløb. Det har været et projekt der har strakt sig over
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en ganske lang periode, omkring 20 år. En masse ting skulle falde på plads, inden man kunne gå i gang med selve anlægsarbejdet, bl.a. opkøb af arealer og diverse aftaler med naboer, lednings- og lodsejere. Og i den sammenhæng skal nævnes, at der har været et rigtig
godt samarbejde med alle parter om søens retablering.
Nu står vi med en reetableret sø. Anlægsarbejdet er næsten afsluttet, der mangler blot lidt
med yderligere sikring af diget. Derudover skal der opsættes informationstavler, og ppladsen skal gøres lidt bedre end den nuværende. Projektet går dermed over i en egentlig
driftsfase, hvor det anlagte vedligeholdes, eventuelt udbygges med små tiltag.
Søen har et samlet vandspejl på ca. 45 ha. Det dybeste sted er på små 3 meter. Så der vil
blive en del områder domineret af rørskov. Tilstødende arealer afgræsses med kreaturer,
netop for at begrænse andelen af rørskov, samtidig med at der etableres en overgangszone
af hensyn til flora og fauna.
Søbak på den østre side af søen blev også besigtiget. Her er anlagt bålplads hvorfra der er
en rigtig god udsigt over søen, Vilsund og Limfjorden. Det er tilladt at køre i bil ned til pladsen.
Der blev spurgt om, hvilke begrænsninger der er for brug af søen. Her er det sådan, at man
må færdes på de offentlige arealer, man må fiske i søen, bl.a. fra den anlagte fiskebro, der er
ingen jagt på de offentlige arealer, og sejlads på søen. På de private arealer, der indgår i
projektet, må man gå ad de anlagte stier.
Afslutningsvis blev der givet en orientering om, hvad der har været set af fugle i området,
bl.a. gråstrubet lappedykker, gul vipstjert, fiskeørn m.fl.

2. Hulhøj ved Ejerslev Vang
Derefter gik turen til Hulhøj på Mors. Også her blev der givet en orientering om det tidsmæssige forløb, herunder områdets tidligere og nuværende ejerforhold, samt hvilke tiltag der var
nødvendige for at projektet kunne iværksættes for at skabe adgang til området for publikum,
også orientering om den store opgave med at rydde skrænten for træopvækst.
Nu er der anlagt 2 offentlige stier til Hulhøj, der ligger 41 meter over havets overflade. Fra
højen er der en storslået udsigt udover Feggeklit og Løgstør Bredning. 2 p-pladser, en ny og
en gammel, sikrer, at man kan parkerer sin bil for at begive sig af sted til fods ad de anlagte
stier. Informationstavler er sat op sammen med borde og bænke.
En stor del af området afgræsses med kreaturer. Omtale af de krav der er sat til forpagter
med henblik på at få området græsset på den helt rigtige måde. Bl.a. må der først sættes dyr
ud på arealet efter den 15. juli. Det er især af hensyn til fuglenes yngleperiode.

3. Tissingvig
Derefter kørte man til det sidste punkt på ekskursionen, Tissingvig, der er et projekt, som vi
står midt i mht. projektbeskrivelse og myndighedsbehandling mv. Anlægsfasen, hvis alt går
vel, forventes afsluttet i løbet af 2010.
Henrik S. Kristensen fortalte om erhvervelsen af ejendommen på ca. 88 ha fra samme ejer,
så den del var forholdsvis enkelt i forhold til de fleste andre naturgenopretningsprojekter.
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Området blev omtalt og udpeget på kort. Projektområdet ligger i et Natura 2000 område og
indgik i det daværende Viborg Amts regionplanlægning som potentielt vådområde.
Projektet er finansieret med midler fra Miljømilliarden, som bl.a. har til formål at forbedre naturtilstanden i den centrale del af Limfjorden.
Der har været afholdt diverse møder, bl.a. offentlige møder og møder med nabolodsejere. Vi
føler, der er en rigtig fin opbakning til projektet.
Der blev givet en orienterede om af de opgaver, som vi for øjeblikket er i gang med og hvad
der udestår inden man kan gå i gang med selve anlægsopgaven. Også gennemgang af
hvordan den kommende tilstand bliver for så vidt angår vanddybder, udstrækning, ny ø mv.
Diskussion om hvorvidt det er bedst med en ø eller en halvø. Enighed om at den foreslåede
model med en halvø er bedst. Vi kan alligevel ikke sikre den mod ræve. Evt. kan der sættes
en elektrisk tråd op for at holde ræve væk, men helt afgørende er det at kreaturer kan komme derover og afgræsse øen, ellers gror den til i rørskov.
Efterfølgende har Niels Odder meddelt, at der efter hans mening er langt mere at vinde for
fuglelivet ved at etablere en egentlig ø med en dyb rende til fastlandet.

4. Bidrag til nationalparkplanen.
Der blev henvist til det udsendte materiale. Ideer og forslag sendes til Nationalpark Thy inden
d. 10. juli 2009, kl. 12.00

5. Punkter til næste møde
Ingen

6. Eventuelt
Jens Roesgaard ville gerne, at man fik en orientering om den politik, der skal udarbejdes for
O-løb på SNS Thy.
Jens Roesgaard meddelte, at han trækker sig fra arbejdet i rådet. Vi vil få besked om hvem
der afløser Jens. Der skal hermed lyde en tak til Jens Roesgaard for det store arbejde han
har lagt i SNS Thys brugerråd.

