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Ditte Svendsen bød velkommen til mødet. En særlig velkomst lød til Leif Gravesen, der er
nyt medlem af rådet. Leif Gravesen repræsenterer landbruget.
Derefter var der en kort præsentationsrunde.
1. Windsurfing på Vandet Sø
Ditte Svenden indledte punktet med fastslå, at dette emne er genstand
for interessekonflikter. Skov- og Naturstyrelsen Thy ønsker emnet drøftet i brugerrådet, da der efter vores opfattelse er tale om et ikke reguleret forhold, og der ikke kan forventes en løsning på forholdene i søens
østende de første 1-2 år. Der er tale om et forslag til en midlertidig
ordning, da evt. regulering af windsurfing på Vandet Sø bør indgå i nationalparkplanen.
Situationen er den, at surfing på Vandet Sø er tilladt. Man skal dog have lovlig adgang til søen, og det har man bl.a. fra de offentlige arealer,
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eller hvis man kan få en aftale med en privat lodsejer. Desuden gælder, at sejlads uden motor ikke er reguleret på nogen måde.
Vi har derfor sammenfattet situationen i det rundsendte notat. I notatet er opremset en række
scenarier og et beslutningsforslag, som vi gerne vil rådføre os med brugerrådet om.
Derefter gennemgik Kim Christensen notats hovedpunkter og de mulige scenarier samt det
skitserede forslag til at få reguleret forholdene med surfing på Vandet Sø. Der henvises til
notatet for ikke at skulle skrive det samme to gange.
Diverse forhold om ejerskab, tilladelser og ansøgninger m.m. blev afklaret i fællesskab.,
hvorefter man gik over til den egentlige diskussion.
Anne Mette Finnerup Knudsen spurgte til de private lodsejere, hvorfor er de imod surfing på
søen. Ditte Svendsen svarede, at lodsejerne finder, at surfing afstedkommer en række forstyrrelser. De mener, at aktiviteten skader fiskeriet og fuglelivet og er medvirkende til at forringe de landskabelige værdier. De private lodsejere ser hellere aktiviteter med et lavere forstyrrelsesniveau.
Tage Espersen sagde, at lodsejerne også var sure over, at kite-drager landede i deres kornmarker. Leif Graversen sagde, at surferne heller ikke var flinke til at bruge det opstillede toilet. Og det gjorde, at de hygiejniske forhold ikke var de bedste.
Ole Olsen sagde, at Thisted Kommune ikke har foretaget sig noget endnu, efter at lodsejerne
har hævet retssagen om ejerskab til arealer i den østlige ende af søen. Men det er fortsat
kommunens hensigt at der skal kunne surfes på søen. Ole Olsen viste, hvor det omtalte areal ligger i forhold til offentlig vej og private lodsejere.
Anne Mette Finnerup Knudsen spurgte, om de private lodsejere ikke vil være mere positive,
hvis kite-surfere forbydes adgang. Ditte Svendsen mente ikke, at det forholder sig sådan, situationen er ret fastlåst.
Tage Espersen sagde, at det er en skam. Den gamle model, hvor man kunne surfe i den østlige del, var rigtig god - både for surferne, men også for naturen. Det er ærgerligt, at den mulighed ikke længere er til stede, blot fordi nogle få ikke vidste, hvordan man opfører sig. Tage
Espersen kunne ikke acceptere det fremlagte beslutningsforslag. Det vil betyde, at et meget
stort areal udtages til surferne. Det vil gå for hårdt ud over fuglelivet.
Finn Engholm sagde, at surfing er en god sport – bare ikke på Vandet Sø. Finn Engholm ønskede, at et brev fra Danmarks Naturfredningsforening til Thisted Kommune blev omdelt. Der
blev taget en kopi, og alle fik et eksemplar. Herefter gennemgik Finn Engholm brevets indhold og argumenterede for, at surfing forbydes på Vandet Sø. Beskyttelsen må absolut have
fortrin frem for benyttelse. Surferne skal henvises til andre områder, hvis det er muligt.
Niels Odder Jensen sagde, at han kender surferne i Klitmøller. De er sympatiske. Men det er
rart, at fuglene er tilbage i østenden af Vandet Sø. Niels Odder Jensen bemærkede, at det
ikke er rigtigt, at der ikke er rødlistearter i søen. Rørdrummen har etableret sig i rørskovene.
Niels Odder Jensen foreslog, at der foretages en grundig undersøgelse af forstyrrelsens omfang. Det kunne også undersøges, om der ikke findes alternative steder, hvor surferne kan få
lov at være. Niels Odder Jensen sluttede af med at sige, at det bør være den kommende bestyrelse for nationalparken, der tager endelig afgørelse i sagen. Der skal ikke laves en mid-
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lertidig ordning nu. En forundersøgelse kunne jo også være rar at have for den kommende
bestyrelse.
Holger Søndergaard sagde, at det skitserede beslutningsforslag vil være ødelæggende for
området. Den gamle model, hvor man kunne surfe i den østlige ende, kunne være et muligt
løsningsforslag. Men det vil kræve en række begrænsninger. Holger Søndergaard støttede
forslaget med en ny, grundig undersøgelse af området. Holger Søndergaard henviste til ældre undersøgelser, og de registreringer der dengang blev gjort. Holger Søndergaard omtalte
også de rødlistearter, der findes i og omkring søen, herunder det botaniske kerneområde i
den nordlige del af søen.
Jens Roesgaard sagde, at søen er rigtig god til de, der vil lære at surfe. Især det gamle område mod øst på grund af de lave vanddybder. Jens Roesgaard foreslog, at man tager en dialog med surferne med henblik på at få en midlertidig aftale på plads. Der skal selvfølgelig
aftales en række begrænsninger, og aftalen skal kun løbe i 2 år, indtil den kommende bestyrelse for nationalparken er på plads. Den må så skulle tage stilling til, hvorvidt muligheden
skal fortsætte ved en forlængelse af aftalen, evt. med korrigerede begrænsninger, og da ville
det være fint med en forundersøgelse at gå ud fra.
Ole Olsen sagde, at et forbud skal gives med hjemmel i naturbeskyttelsesloven, som beskrevet i notatet. Anmodning om dette er et anliggende for kommunen, og den ønsker, som tidligere nævnt, at det skal være muligt at surfe på søen.
Leif Gravesen spurgte til Nors Sø. Er der ikke lukket for al sejlads? Ditte Svendsen svarede,
at statens arealer indgår i vildtreservatbekendtgørelsen, der forbyder sejlads, og de øvrige
arealer er ejet af private lodsejere. Så derfor er sejlads udelukket for andre end lodsejerne og
deres evt. gæster.
Jacques Gustin sagde, at surferne er blevet mere organiserede. De er derfor blevet nemmere at komme i dialog med og dermed også at få lavet aftale med. Det skal man gøre brug af i
den konkrete sag. Surfere skaber dynamik i landskabet. Den midterste eller østlige ende af
søen er oplagte områder, hvor surfing kunne gives fri under en række begrænsninger. Kitesurfere er dog uheldige og bør helt nægtes adgang til søen.
Finn Engholm spurgte om surferne kan acceptere det skitsere beslutningsforslag. Kim Christensen svarede, at surferne kan acceptere forslaget. De er tilfredse, hvis/når de får adgang
til den midterste del af søen fra Årbjerg, men de vil også helst benytte den østlige del af søen, altså det gamle område.
Holger Søndergaard mente, at hvis fredningen skulle gennemføres i dag, ville der næppe blive mulighed for sejlads på søen. Holger Søndergaard slog til lyd for, at den surffri zone i givet fald skulle være langt større, end skitseret af skovdistriktet. Det samme gjorde Tage
Espersen.
Hans Kristian Mikkelsen sagde, at Friluftsrådet har været i dialog med surferne, og de har lovet, at der vil være ro i området, indtil der foreligger en endelig afklaring i sagen. Hans Kristian Mikkelsen mente, at surferne skal have en chance for at vise, at de kan administrere en
tilladelse til at surfe på Vandet Sø.
Leif Gravesen forslog, at det græsareal, der ligger lige syd for Årbjerg, stilles til rådighed for
surferne. Ditte Svendsen svarede, at der ikke er adgangsveje til området. Desuden er arealet
udlejet til en landmand.
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Anne Mette Finnerup Knudsen spurgte, om der eventuelt står noget i beskrivelsen for habitatområdet. Det var der enighed om, at der ikke gør.
Ditte Svendsen rundede punktet af med at sige, at hun var vældig glad for diskussionen, og
den måde den var foregået på. Vi har nu hørt de forskellige synspunkter, og der er et godt
beslutningsgrundlag at arbejde videre med. Ditte Svendsen påpegede igen, at sejlads på
søen er tilladt, og at surferne dermed må bruge søen uden nogen form for regulering.
Med baggrund i brugerrådets tilkendegivelser har Skov- og Naturstyrelsen Thy besluttet snarest at fjerne den nuværende skiltning ved badepladsen i Nystrup og ved Årbjerg, da der ikke
er hjemmel til denne skiltning. Ved henvendelser ang. sejlads på søen vil vi oplyse, at der er
lovlig adgang fra de to områder. Stillingtagen til anden adgang fra søens østende samt evt.
regulering af surfing på Vandet Sø overlades til Thisted Kommune og bestyrelsen for den
kommende Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen vil følge udviklingen i surfingen den
kommende sæson med henblik på at tilvejebringe en beslutningsgrund for bestyrelsen.
2. Status for forslaget med etablering af Nationalpark Thy
Ditte Svendsen fortalte, at man nu er i gang med den mere formelle proces. Der er udarbejdet et nationalparkforslag og en bekendtgørelse med ophæng i loven. Forslaget, der vil bestå
af et informations- og debathæfte med forslag til bekendtgørelse, afgræsning og miljøvurdering beskriver bl.a. parkens målsætninger, kommunens planlægning og bestyrelsens sammensætning. Alt sammen med baggrund i den endelige rapport for forundersøgelsesprojektet.
Bestyrelsen forventes nedsat snarest efter høringen, og der arbejdes på, at der kan holdes
indvielse i sensommeren, om muligt den 22. aug. 2008.
Forslaget vil komme i offentlig høring først i marts. 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. Der vil blive holdt 3 offentlige møder (Agger, Stenbjerg
og Klitmøller).
Alle lodsejere med jord indenfor afgræsningen vil få tilsendt forslaget samt en lodsejerpjece.
Forslaget vil desuden være frit tilgængelig på biblioteker, kommunens borgerservice og lokalt
hos Skov- og Naturstyrelsen. Og selvfølgelig også på nettet.
De indkomne bemærkninger vil blive sammenskrevet og vil indgå i det materiale, der forelægges ministeren inden underskrivelse af bekendtgørelse etc.
Ditte Svendsen sagde, at der meget gerne skulle blive tale om en ”folkefest”, når nationalparken skal indvies, hvor alle interesserede er velkomne i lighed med den ånd, der var gældende i undersøgelsesprojektet. Vi forestiller os, at selve indvielsen sker på badepladsen
ved Nors Sø.
Tage Espersen sagde, at man i den kommende periode ikke må komme med fejlagtige udmeldinger. Forleden i Nordjyske kunne man læse, at der skal udlægges 2700 ha ny klithede.
Det må da være forkert. Ditte Svendsen svarede at det oprindelige forslag nævnte 700 ha..
Det der henvises til i artiklen er det samlede areal med overgangszoner, hvor der skal ske
delvis rydning (ref.)
Nationalpark Thy, aktiviteter
Otto Lægaard, der havde ønsket at få punktet på dagsordnen, var fraværende. Punktet blev
derfor udskudt til næste møde.
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3. Arbejdsprogram 2008
Claus Rasmussen gennemgik arbejdsprogrammet for 2008. Alle Skov- og Naturstyrelsens
enheder skal lave en sammenstilling af årets opgaver. På en måde skabes der gennemsigtighed. Alle, også den øverste ledelse, har mulighed for at se, hvad der er på programmet de
enkelte år. Arbejdsprogrammerne vil være at finde på enhedernes hjemmesider.
Derefter blev arbejdsprogrammet for Thy gennemgået. Opstillingen er i år foretaget i et Excel-regneark. Det giver visse fordele, men også nogle ulemper, især er det svært at få arbejdsprogrammet skrevet ud på papir. Men på en hjemmeside fungerer det. Og vi har fået
lovning på, at udskriftsmulighederne bliver bedre til næste år.
Opbygningen af materialet blev vist på storskærm, og alle havde mulighed for at se, hvad der
er planlagt, hvor megen tid, der skal bruges og hvornår de enkelte opgaver skal være færdige.
Udover at skabe gennemsigtighed giver arbejdsprogrammet også mulighed for en bedre projektstyring, herunder den økonomiske styring. Ligeledes er processen omkring arbejdsprogrammet med til at få diskuteret de enkelte opgaver, men også få aftalt, hvilke opgaver der
ikke skal prioriteres.
Efterfølgende var der få afklarende spørgsmål til årets arbejdsopgaver. Og som sagt har alle
mulighed for at studere arbejdsprogrammet, når det efter central godkendelse bliver lagt ud
på vores hjemmeside.
4. Orientering
A. Nyt navn Skov- og Naturstyrelsen Thy. Ditte Svendsen fortalte, at vi har fået nyt
navn. Vi hedder nu Skov- og Naturstyrelsen Thy. Vi må ikke længere kalde os distrikt,
men skal bruge betegnelsen lokal enhed. Vi er altså en lokal enhed under Skov- og Naturstyrelsen. Hensigten har været at give de enkelte enheder en mere præcist geografisk
betegnelse. Ikke alle vidste f.eks., hvor Feldborg skovdistrikt lå, nu hedder det Skov- og
Naturstyrelsen Midtjylland. Endvidere ønskede man at skabe en mere entydig afsender,
Skov- og Naturstyrelsen.
B. Opsætning af redeplatforme til større rovfugle. Ditte Svendsen fortalte, at der er
opsat to redeplatforme i Tved. Kort med deres placering blev runddelt. Niels Odder Jensen fortalte derefter, at der var observeret ørne ved platformene 4 dage efter, at de var
blevet sat op. Det er ret flot. Så med lidt held vil vi snart have ynglende ørne i området
om få år. Niels Odder Jensen foreslog, at der skrives lidt om opsætningen på hjemmesiden. Gerne at tiltaget er sket efter ønske fra brugerrådet. Der var derefter diskussion om
platformenes udformning og placering i terrænet. Flere ville gerne, at der opsættes information i de omkringliggende udkigstårne om redeplatformene. Enighed om, at de bliver
sat op, når/hvis ørnene har etableret sig.
C. Skovens Dag 2008. Ditte Svendsen fortalte, at Skovens Dag vil finde sted d. 27.
april 2008. Temaet her vil være nationalparken. Det er ligesom oplagt. Der vil blive taget
udgangspunkt i den nye folders 10 ture. Alle steder vil være bemandet med såvel eksterne som egne folk. Og der vil være to ture fra hver af de 10 lokaliteter. Desuden vil der
være familieaktiviteter ved Nors Sø.
D. Natura 2000 planlægning på statsejede arealer. Ditte Svendsen orienterede om
den igangsatte proces med handleplaner for alle vores Natura 2000 arealer. Af loven
fremgår, at staten skal udarbejde planer for egne arealer. Planer for alle andre områder
udarbejdes af kommunerne. Her har vi netop holdt det første møde med Miljøcenter Ål-
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borg. De endelige planer skal sammenskrives med vores egentlige driftsplan for alle arealer. Der arbejdes med samme tidsplan som kommunerne. Der vil også komme en del
tværgående arbejde med vores kommuner i området. Flere områder består af såvel private som offentligt ejede arealer.
E. Nye foldere. Ditte Svendsen fortalte, at der er en ny folder for Stenbjerg på vej.
Det har været vigtigt i forhold til arbejdet med nationalparken. I folderen vil der også være
fokus på områderne langs kysten. Folderen vil være at få inden påske, og der arrangeres
en tur i området den 13. april 2008 for at markere udgivelsen. Der arbejdes også på at få
udgivet en ny folder for Østerild. Jaques Gustin henviste til folderen med årets ture, ”Ud i
Naturen”. Folderen er blevet til i samarbejde mellem Thisted og Morsø Kommuner og
Skov- og Naturstyrelsen Thy. Ditte Svendsen glædede sig over, at Morsø Kommune er
med, nu mangler blot Jammerbugt Kommune…..
5. Punkter til næste møde
Der holdes brugerrådsmøde igen onsdag d. 10. juni 2008, kl. 14.00. Følgende punkter blev
foreslået:
• Aktiviteter i den kommende nationalpark – udsat fra dagens møde.
•

Motocross kørsel langs stranden, kan der gøres noget for at stoppe aktiviteten?

•

Gentilplantning efter micansangreb

•

Stenbjerg Plantage efter branden

•

”Noget” Skov- og Naturstyrelsen Thy gerne vil vise os.

Endelig takkede Ditte Svendsen for dagens møde.

