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Danmarks Idrætsforbund
Landboforeningerne
Danmarks Naturfredningsforening
Thisted Kommune
Thisted Kommune
Uorganiseret bruger
Thy Turist Forening
Morsø Kommune
Danmarks Jægerforbund
DOF-Nordvestjylland
SNS Thy (formand)
SNS Thy
SNS Thy
SNS Thy (sekretær)
Friluftsrådet
Jammerbugt Kommune
Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Uorganiseret bruger
Biologisk Forening for Nordvestjylland

Ditte Svendsen bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Jan S. Kristensen. DOF har
ønsket at være repræsenteret i brugerrådet. Alle har været hørt og er enige om, at DOF kan
tilbydes en plads i rådet. Kort præsentationsrunde.
Otto Lægaard og Jacgues Gustin meddelte, at de stopper i distriktets
brugerråd. Ditte Svendsen takkede dem begge for samarbejdet. Afløser for Otto Lægaard meddeles inden næste møde. Der vil ikke blive
udpeget en afløser for Jacques Gustin, Ole Olsen vil derfor blive ene
om at repræsentere Thisted Kommune fremover.
1. Ny SNS, herunder nye økonomiske forudsætninger for SNS Thy
Ditte Svendsen fortalte, at Skov- og Naturstyrelsen er blevet mindre,
efter at man har udskilt og dannet en ny styrelse, By- og
Landskabsstyrrelsen. Det har bl.a. medført, at Skov- og Naturstyrelsen
har fået færre myndighedssopgaver, og at den decentrale struktur,
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herunder arealdriften, har fået mere ”tyngde”. Samtidig har vi fået ændret vores mission og
vision: Vi skal skabe ny natur, passe på den eksisterende og levere oplevelser til borgerne.
Vi skal også være gode til at indgå grønne partnerskaber, f.eks. med Nordea Fonden, eller
Arbejdsmarkeds Feriefond, som vi har gjort for at forbedre adgangsmulighederne til nationalparken, mere herom senere.
Ovenstående ”omlægning” af Skov- og Naturstyrelsen har bl.a. den konsekvens, at der
fremover vil være mere fokus på naturområder tæt på de større befolkningsgrupperinger. Og
det betyder selvfølgelig, at vi vil blive beskåret økonomisk. Hvor meget er stadig uvist. Arbejdet hermed pågår.
Men der er ingen tvivl om, at vi skal stramme livremmen noget/meget ind. Vi har allerede
måtte sige farvel til 9 medarbejdere. Samlet set blev der fyret 56 medarbejdere i Skov- og
Naturstyrelsen. Vi er jo ikke anderledes stillet end alle andre her midt i den økonomiske nedtur. Man havde ellers regnet med at kunne nyansætte medarbejdere til bl.a. at løfte opgaven
med at indgå grønne partnerskaber. Der var også forventninger til at kunne rokere medarbejdere til de bynære naturområder. Men alt er sat i bero indtil videre.
Jens Roesgaard spurgte, om vi også oplever faldende priser. Ditte Svendsen svarede, at det
gør vi, bl.a. rundtræet afregnes til en lavere pris end tidligere. Retfærdigvis skal nævnes, at
priserne på træ har været rigtig gode de seneste år. Prisen på flis holder dog skansen, det
skyldes bl.a. de høje priser på fossilt brændstof.
Drøftelse af opgaver, som vi nødvendigvis bliver nødt til at nedprioritere i den kommende periode. Flere var inde på, at vi skal passe på med at reducere servicen overfor borgerne. Bl.a.
ved at fjerne for mange skraldespande, det kan give bagslag. Jan S. Kristensen foreslog, at
tømning af skraldespande kunne være et grønt partnerskab. Ditte Svendsen var enig, det
kunne være et fint projekt som supplement til vores andre driftsopgaver.
Ole Olsen spurgte, om vi ikke har lov at beholde øgede indtægter, f.eks. hvis man vælger at
skove rigtig meget i én periode. Ditte Svendsen svarede, at vi har mulighed for at bruge øgede indtægter. Vi er nemlig nettostyret, hvilket betyder, at vi skal have det samlede økonomiske resultat til at passe med budgettet. Så øgede indtægter giver mulighed for øgede omkostninger indenfor det enkelte år. Men hvis vi har ekstraordinære store indtægter ét år, så er
det ikke altid, at har mulighed for at overføre hele beløbet til næste år.
Ole Olsen spurgte til Natura 2000 arealerne. Der ligger jo en forpligtigelse til at pleje dem i
henhold til de kommende planer. Ditte Svendsen svarede, at det har vi, men der er tale om
en helt ny forpligtigelse, som ikke indgår i vores driftsplan, og derfor heller ikke i vores økonomiske grundlag. Så tiltaget skal generere en ændret finansiering.
Jan S. Kristensen spurgte til driftsplanen og de økonomiske forudsætninger. Ditte Svendsen
svarede, at vi har en helt ny driftsplan, og den er grundlaget for hele arealforvaltningen. Planen dækker en 15-årig periode, og man kan derfor godt nedjustere enkelte år.
Endelige orienterede Jan S. Kristensen, Otto Lægaard og Martin Friis om grønne partnerskaber i kommunalt regi. Bl.a. arbejdet med at etablere en sti/rute rundt om Mors. Rigtig fint
projekt, hvor en række parter indgår. Ditte Svendsen supplerede med at fortælle om tiltag i
Jammerbugt Kommune.
2. Arbejdsprogram 2009 for SNS Thy
Claus Rasmussen viste et udpluk af årets opgaver. Opdelt i myndighedsopgaver, driftsopgaver, publikumsopgaver m.v. Endeligt arbejdsprogram afventer afklaringen af årets økonomi-
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ske forudsætninger. Når den foreligger, vil arbejdsmængden eventuelt blive justeret, så den
passer med økonomien. Herefter vil arbejdsprogrammet, som tidligere, blive lagt ud på
hjemmesiden, så alle kan se, hvad der vil blive udført af opgaver i år.
Diskussion om især skovdriften. Som tidligere nævnt omlægger vi til naturnær skovdrift. Altså
en drift byggende på de naturlige processer. Man kan godt sige, at vi får lidt mindre egentlig
skovbrug (i gammeldags forstand) og noget mere natur, for færre penge. Vi skal bl.a. gøre
øget brug af den naturlige opvækst. Og det gør, at vi kan plante mindre. Helt konkret skal der
plantes 700 planter pr. ha i to blokke. Og det er noget mindre end tidligere.
Finn Engholm spurgte til fortidsminderne og efterlyste et kort med deres placering. Efterfølgende har Martin Friis sendt adressen til Danmarks Arealinformation, http://kort.arealinfo.dk/,
hvor man kan finde de ønskede oplysninger.
Martin Friis spurgte til skiltningen i vildtreservaterne på Mors. Aftalt at han kontakter Anton
Linnet.
3. Naturgenopretningsprojektet Tissingvig
Ditte Svendsen fortalte, at vi nu har erhvervet Tissingvig. Der er afholdt diverse møder om
projektet, bl.a. offentlige møder og møder med lodsejere. Vi føler, der er en rigtig fin opbakning til projektet.
Henrik S. Kristensen tog derefter over og orienterede om projektet tilblivelse, herunder det
historiske forløb. Der blev givet en gennemgang af de opgaver, vi for øjeblikket er i gang
med og hvad der udestår for at projektet, såfremt alt går vel, kan indvies i løbet af 2010. Der
blev vist en række billeder fra området.
Gennemgang af hvordan den kommende tilstand bliver for så vidt angår vanddybder, udstrækning, ny ø mv. Også en gennemgang af de private arealer, der bliver påvirket af projektet. Vi er så heldige, at kun 1,7 ha påvirkes. Her vil der blive givet erstatning for den ændrede
drift. Der blev i den forbindelse henvist til projektbeskrivelsen, der er at finde på distriktets
hjemmeside sammen med alt øvrigt materiale om projektet.
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. Og så er det bedre
at kunne komme derover med f.eks. kreaturer, hvis det skulle blive nødvendigt.
Ole Olsen spurgte til opgående fisk i åen. Henrik S. Kristensen svarede, at vi selvfølgelig
kender problemstillingen. Til gengæld kommer der andre fiskearter i søen.
Endelig blev der givet en orientering af stiforløb m.v. Der er planlagt offentligt møde den 5.
maj 2009, hvor alle vil have mulighed for at se og kommentere projektet.

4. Nationalpark Thy, status og det fremtidige arbejde med SNS Thy
Ditte Svendsen fortalte, at bestyrelsen er på plads og godt i gang med arbejdet. Offentligt
møde planlægges afholdt indenfor den nærmeste fremtid.
Sekretariatsbistand leveres indtil videre af distriktet. Ib Nord Nielsen tilknyttes opgaven, men
andre kan også inddrages efter behov. Ib Nord Nielsen skal bl.a. levere arbejdskraft til nationalparkplanen, der skal være færdig den 1. april 2010. Der vil være høringsfase m.v. Planen
skal bl.a., præcis som distriktets driftsplan, udgøre grundlaget for de økonomiske forudsætninger.
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Jens Roesgaard spurgte til publikumsfaciliteter. Ditte Svendsen svarede, at Skov- og Naturstyrelsen vil levere det ”som vi altid har gjort”. Et højere niveau må nationalparken afholde.
Jens Knudsen spurgte, om der vil gælde andre regler for nationalparken. Ditte Svendsen
svarede, at der i nationalparken vil gælde de samme regler som for det øvrige land.
Martin Friis spurgte til driften af arealerne. Ditte Svendsen svarede, at Skov- og Naturstyrelsen fortsat skal drive statens arealer. Nationalparken skal ikke drive arealer, men derimod
lægge strategiske overvejelser indover for arealdriften, herunder hvordan naturen skal udvikle sig.
Martin Friis sagde, at omlægningen vil kræve øgede økonomiske midler. Ditte Svendsen
svarede, at omlægningen selvfølgelig vil koste penge. Det skulle jo gerne kunne ses, at der
er kommet en nationalpark.
Jens Knudsen sagde, at man med nationalparkplanen vil få 2 planer for samme areal. Ditte
Svendsen svarede, at det er rigtigt. Men distriktets driftsplan giver mulighed herfor. Samme
tilretning skal i øvrigt ske, når vi får plejeplanerne for Natura 2000 arealerne.
Jan S. Kristensen spurgte også til distriktets driftsplan. Ditte Svendsen svarede, at vi har en
næsten helt ny driftsplan, hvor der har været holdt offentlige møde m.v. Meget er allerede
tænkt igennem. Men der vil komme nye tiltag indover. Og det skal der selvfølgelig.
5. Adgang til Nationalpark Thy, status for projektet
Ditte Svendsen fortalte, at Nationalpark Thy har fået 30 mill.kr. af Arbejdsmarkedets Feriefond til at forbedre infrastrukturen indenfor nationalparkens område. Ditte Svendsen orienterede også om, hvilke organisationer der er eller vil blive involveret i projektet.
Det endelige forslag til projektets gennemførelse vil blive en del af planen for nationalparken,
og her kan man som tidligere nævnt give sin mening til kende.
Derefter viste Kim Christensen hele stiforløbet fra Hanstholm til Agger Tange. Også ruten fra
Hjardemål til Hanstholm blev vist og omtalt. Der vil desuden blive anlagt mindre ruter fra
Kystbyerne og ud i nationalparken. Cykelstierne vil være asfalterede de steder, hvor de løber
i samme traché som eksisterende asfaltveje. Nye cykelstier igennem landskabet vil blive belagt med stenmel.
Kim Christensen viste også placering af 6 nye fugletårne, handicapsti ved Hanstholm og Ppladser m.v. Sidstnævnte vil dog ikke blive afholdt af penge fra Arbejdsmarkedets feriefond.
Jacques Gustin kunne ikke forstå, hvorfor man havde valgt at gå udenom området ved
Lyngby. Man kunne jo have valgt at gøre brug af redningsstien. Ditte Svendsen svarede, at
der ligger en del restriktioner på de arealer, derfor valgt man at gå udenom.
Jens Roesgaard påpegede, at der følger en del vedligeholdelse med stianlægget. Ole Olsen
svarede, at Thisted kommune vil vedligeholde de asfalterede veje, Skov- og Naturstyrelsen
står for vedligeholdelse af de øvrige stier.
Ole Olsen orienterede om projektet ”Mulighedernes land” som finansieres med midler fra
Real Dania. Der vil selvfølgelig blive en koordinering med planen for nationalparken, herunder stiforløb ved Vullum Sø.
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Jan S. Kristensen var lidt bekymret, nu hvor der åbnes op alle steder. Det vil give en øget
forstyrrelse. Ditte Svendsen svarede, at de nuværende adgangsregler ikke vil blive ændret
foreløbigt. Men det er klart, at hvis der opstår uhensigtsmæssigheder, så må man vi tage det
op til den tid. Men det er klart en ting, vi skal være opmærksomme på, og det bør derfor indgå i arbejdet med den nye plan for nationalparken
6. Windsurfing på Vandet Sø
Ditte Svendsen orienterede om status. Det er tilladt at surfe på Vandet Sø, hvis man har lovlig adgang. Vi har valgt den strategi, at bestyrelsen for nationalparken skal tage stilling i denne her sag. Vi har udarbejdet et notat om situationen, for at bestyrelsen kan være klædt
bedst muligt på.
Tage Espersen bemærkede, at bestyrelsens afgørelse/forslag lægges ind i planen for nationalparken, og der kan man som nævnt give sig mening til kende i forbindelse med bl.a. høringsfasen.
Ditte Svendsen sagde også, at der har været begrænset aktivitet i 2008, og vi så slet ikke kitesurfere. Der er således ikke været nogen brugerkonflikter endnu. Jaques Gustin supplerede med at sige, at surferne har stor forståelse for problemstillingen, derfor har der ikke været
kitesurfere på vandet.
Finn Engholm sagde, at der evt. kan rejses en ny fredningssag for søen. Og kommunen skal
også tage stilling i forbindelse med plejeplanen for søen, idet den indgår i Natura 2000 udpegningen. Derefter fulgte en diskussion om for og imod surfing på søgen.
7. Orientering
• Lodbjerg Fyr: Ditte Svendsen sagde, at Forsvarsministeriet overdrager fyret til Miljøministeriet. Endelig dato er ikke fastsat endnu. Det er rigtig dejligt, at vi nu får mulighed for at
bruge fyret, her tænkes bl.a. på et besøgscenter i forbindelse med nationalparken.
• Ny folder med ridestier: Ditte Svendsen fortalte, at vi har fået udarbejdet en folder med rideruterne. Folderen blev runddelt, men kan også findes på hjemmesiden.
• Naturkanon: Ditte Svendsen fortalte om arbejdet med naturkanonen. Vi står nu med en
række kandidater til listen. Der har været offentligt møde med ministeren og der kører et
samarbejde med Nordjyske. Der blev draget en parallel til Verdens Naturarv.
• Opsætning af 10 redekasser til perleuglen: Ditte Svendsen fortalte, at der i samarbejde
med DOF er opsat 10 redekasser til perleuglen. Så bliver der spændende at se om der
flytter fugle ind.
• Jacques Gustin takkede for samarbejdet i brugerrådet. Han starter egen virksomhed nu,
hvor han stopper i Thisted Kommunen, hans nye firma har følgende internetadresse
www.udetrivsel.dk.
8. Punkter til næste møde
Enighed om at vi på næste møde tager en rundtur til naturgenopretningsprojekterne Sundby
Sø, Tissingvig og Hulhøj på Mors.
Der mødes mandag den 15. juni 2009, kl. 13.00, i Vilsund på P-pladsen ved udløbet fra
Sundby Sø.

