
Referat af Brugerrådsmøde den 28. marts 2007.  
 
I mødet deltog:  
Frederikshavn kommune Hans Henrik Jørgensen HJ 
Dansk Orienterings Forbund Aage Thomsen AaT 
Per Rasmussen, Garnisionskomendanten PR 
Jes Mose Jensen, Garnisionskomendanten JMJ 
Friluftsrådet: Thomas Jensen TJ 
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen JJ 
Frederikshavn kommune: Bo Storm BS 
Jammerbugt Kommune: Anne Mette Knudsen AK 
Danmarks Jægerforening: Poul Beit PB 
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby HS 
Nordjyllands Statsskovdistrikt: Frede Jensen FJ 
Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr TS 
 
Afbud: 
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen 
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf 
Fraværende:  
Læsø Kommune: Søren Schmidt 
Dansk Kennelklub Jane Madsen 
Destination ”Naturen på Toppen”: Claus Brøndum 
Hjørring kommune 
 
Dagsorden: 
 

1) Referat fra sidste møde 
Ingen kommentarer 
 

2) Meddelelser 
Ingen meddelelser 
  

3) Nyt brugerråd – retningslinier for 2007 vedlægges 
FJ fortalte om baggrunden for oprettelse af Brugerråd, bl.a. med udgangspunkt i 
RIO-mødet. Brugerrådenenes arbejde er blevet evalueret og det nye brugerråd er 
nu denne kreds som er indkaldt til mødet i dag. 
Brugerrådets opgaver blev gennemgået. 
Nogle har ønsket at deltage, men er ikke inviteret. Nogle skal inviteres og nogle 
kan inviteret. Hvis repræsentanter i brugerrådet ofte må melde afbud til 
brugerådsmøderne, opfordres man til at overveje sin repræsentation i 
brugerrådet. 
Det blev henstillet at hver repræsentation kun deltager med et medlem. 
TJ nævnte, at man kan indkalde suppleant. 



TJ spurgte om hvilke andre brugerrådsforsamlinger distriktet har: 
FJ: Brugerråd for Hirsholmen, Aså, Bovet og Jægerforum. 
ÅT spurgte om distriktet administrative område, hvilket FJ gennemgik. Områderne 
fremgår også af skovdistriktet hjemmeside 
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/
Opgavedelingen mellem Miljøcentret, Landsdelscentret og statsskovdistriktet efter 
kommunalreformen blev også ridset op. 
 

4) Driftsplanarbejdet 
FJ gennemgik i korthed historien om driftplaner. Udviklingen frem til i dag med 
hovedvægt på naturnært skovbrug, naturværdierne og friluftslivet. En del af 
driftsplanarbejdet bliver i dag lavet af distriktets egne medarbejdere. Det kræver 
en del ressourcer, og det går lidt langsommere end vi gerne ville have det skal 
gøre. Vi er nu ved at være klar til at lægge materialet frem til offentlig høring. 
Den 23. maj holdes møde med vicedirektøren. Herefter afholdes tre ekskursioner 
lørdag den 2. juni på henholdsvis Læsø, i Vendsyssel og i Hanherred.  
Offentligt møde holdes på Vendelbohus den 13. juni om aftenen. (Dette møde er 
udsat, ref.). Brugerådet opfordres til at deltage i ekskursionerne og det offentlige 
møde. Vi har i begyndelsen af driftsplanarbejdet haft ekskursion med Brugerådet.  
TJ: Bliver driftplanen kun tilgængelig på nettet eller bliver den trykt? Hvis den kun 
ligger på nettet får man ikke nogen til at læse driftplanen. 
FJ: Det vil blive afklaret inden de offentlige møder. Der bliver under alle 
omstændigheder et fornuftigt register, så man kan finde det man interesserer sig 
for. 
TJ: Erfaringen fra Thy har vist, at det er umuligt at arbejdet alene på nettet, og at 
søge i materialet. 
JJ: Vil gerne støtte TJ udtalelse. Henviser til amtets måde at udgive materialet, 
hvilket giver en god folkelig deltagelse. Hjørring kommunes digitale planlægning 
har ikke givet folkelig deltagelse. 
AK spurgte til de naturnære skovtyper, og hvad det betyde for skovens fremtid. 
FJ forklarede, at det grundlæggende indebærer, at alle livsfaser for træer 
opretholdes til fordel for forbedring af biodiversitet. Nogle områder bliver overladt 
til urørt skov. Vi bruger nu et begreb, som hedder skovudviklingstyper, som er 
naturlige træsammensætninger, som er lokalitetstilpasset. Overgangen vil tage 
mange år, fordi vi f.eks. ved contortafyr og sitkabevoksninger er nødt til at 
forynges ved renafdrift. 
FJ nævnte, at Skov-og Naturstyrelsen nu er ved at blive certificeret af begge 
certificeingssystemerne FSC og PEFC, hvilket også svarer til hvad der er lagt ind 
i den nye driftsplan. 
JJ: Spurgte om sitkagran og klimaforandringer? 
FJ: Nævnte, at sitkagranen trives vældig godt i klitplantagerne men den er 
modtagelig for sygdomme og angreb af jættebarkbillen. Vi har derved måtte 
afdrive store arealer før de var hugstmodne. Efter disse angreb har indblandet 
andre træarter som douglas, tsuga og grandis holmevis i sitkabevoksningernme. 
Hvis klimaforandringerne rammer en bestemt træart, så forsvinder alle træerne på 
arealet ikke på en gang. Gennemhugst fremmer også jættebarkbillen. 
JJ spurgte om der er planer om at skaffe mere vand på områderne. 

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/


FJ: Nævnte udvidelse af sø på Læsø, Tilpasning af vandforholdene omkring 
Overklitten sø. 
 

5) Partnerskaber 
FJ fortalte, at Miljøministeren, Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og 
Danmarks Naturfredngsforening kort før jul 2006 indgik en aftale om 
partnerskaber. 
Der kan læses mere om ”Grønne partnerskaber” på Skov-og Naturstyrelsens 
hjemmeside: http://www.skovognatur.dk/Nyheder/OPP.htm
Alle kan tage initiativ til et projekt. Det forudsættes at projektet har en lokal 
medfinansiering på omkring 50%. Det kan være i form af penge, arbejde eller 
andre værdier. Ministeriet har afsat en pulje på 50 mill. kr. frem til år 2009. Der er 
i 2007 10 mill. kr. til rådighed. 
De fire parter skal drøfte og være enige om projekterne, hvis de skal støttes. 
Friluftsrådet har mulighed for også at bidrage med partnerskabsprojekter. 
Friluftsrådet projekter skal sendes til Friluftsrådet og de andre projekter skal 
sendes til de lokale statsskovdistrikter. 
AK: Kan man forestille sig et projekt, at en landmand får støtte til læhegn og man 
laver en sti langs læhegnet? 
PB: Oplyste, om tilskud til læhegn. Man kan få op til 60 % støtte til lægivende 
projekterne. Der skal bruges hjemmehørende arter, der skal oprettes en sti langs 
læhegnet o. lign. 
TJ: Synes, at det er fint, hvis partnerskaberne kan komme ind i de lokale ”Grønne 
råd”. På denne måde får flere kendskab til partnerskabmulighederne. Det vil give 
en synergieffekt. Det kan fint styres gennem de ”Grønne råd”, men det bør også 
formidles ud over det ”Grønne råd”, så flere kan få glæde af det. Der vil blive 
oprettet en hjemmeside, hvor der vil komme en række ideer. Det vil være fint om 
det kan tænkes ind i sammenhænge med landdistriktsmidlerne. 
PB er enig med TJ. Der er ingen tvivl om, at sammenkobling med 
landdistriktsmidlerne. Det vil trække flere muligheder med sig. 
AK savner at få folk op af stolen og væk fra fjernsynet. 
FJ spurgte om Friluftsrådet gør noget for at orientere om partnerskabsordningen. 
TJ nævne, at Friluftsrådet formidler det ud til medlemmerne. 
JJ nævnte, at DN gør det samme, men at midlerne jo er begrænsede. Vel for 
Nordjyllands vedkommende omkring 1. mill. 
 

6) Skovens Dag 13. maj 2007 
TS gennemgik planerne for Skovens Dag, som i år holdes i Bunken klitplantage 
og Råbjerg Mile. Brugerrådsmedlemmerne opfordres til at deltage. Temaet er 
”Bevægelse”. Der er allerede indgået samarbejdsaftaler med Skagen Museum, 
Skagen BU-og Egnsmuseum, Sund By, og keramiker Ester Elisabeth Pedersen. 
(Referenten tilføjer at der kan læses om Skovens dag på skovdistriktets 
hjemmeside: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/) 
 

7) Maarup Kirke 
FJ fortalte om, at der som bekendt er megen interesse om Maarup kirke. Der er 
nedsat et kontaktudvalg omkring kirken, hvilket giver en bedre dialog. Seneste 
møde omhandlede først og fremmest det trafikale kaos, der er på stedet om 

http://www.skovognatur.dk/Nyheder/OPP.htm
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/


sommeren. Ejeren af Mårupgård vil gerne være med til at løse problemet ved at 
stille et markareal til rådighed, for en parkeringsplads. DN syntes ikke om ideen. 
Fredningsnævnet indkaldte til møde, og fremkom med forslag om en at etablere 
en mere permanent parkeringsplads. 
Dette forslag har været forelagt for kontaktgruppen, men der var ikke enighed om 
at ændre på de nuværende forhold, så forlaget falder væk. 
Vi diskuterede også den afspærring til skrænten, der er sat op med 
Fredningsnævnets tilladelse. Vinterens erosion har bevirket, at hegnet er så tæt 
på skrænten, at vi har fået Fredningsnævnets tilladelse til at flytte hegnet. 
Mindestenene flyttes til det nordøstlige hjørne af kirkegården. Ligdelene begraves 
på Lønstrup kirkegård. 
JJ nævnte at DN ikke var imod, men havde et alternativt forslag, som måske 
senere vil kunne blive relevant. 
AaT: Så i avisen, hvordan der var kørt med offroadere i klitten ved Rubjerg. Hvad 
skal vi gøre. 
FJ: Vi skal alle sammen gøre indsigelse. 
JJ nævnte, at der for 3 uger siden, var et stor firehjulsarrangement i Løkken. I 
samme tidsrum var der blevet kørt i klittene ved Rubjerg Knude. 
TJ: Det er fint, det kommer i avisen. Det er ikke nemt for små børn, at forstå at 
man ikke må køre i områdene, når de ser de store gøre det. 
 

8) Naturforvaltningsprojekt i Råbjerg Mose 
FJ: Distriktet fik sidste år en henvendelse fra en gruppe lokale, som var bekymret 
for udviklingen af kronvildtets leveforhold. Gruppen gjorde distriktet opmærksom 
på, at der var en jordfordeling i gang. Distriktet har fået penge fra jagtlovsmidlerne 
med henblik på at erhverve et areal på 77 ha. af Skagen kommune. Vi har en 
vision om i samarbejde med de øvrige ejere at lave en kronvildtforvaltningsplan 
for området, så kronvildtet kan trives og folk kan få mulighed for at opleve 
kronvildtet. 
HHJ spurgte om aftalerne med jægerne, som har haft kommunens areal. 
AK spurgte om, hvad vi gør for kronvildtet i Tranum. 
FJ fortalte, at distriktet afholder nogle få bevægelsesjagter i området. Denne 
jagtform giver ikke så meget uro blandt krondyrene. 
AK nævnte, at da hun selv er rytter, møde hun af og til jægerne på jagt, og er 
sommetider i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, når man pludselig er inde 
midt i et jagtområde. 
FJ fortalte, at det er Skov-og Naturstyrelsens politik, at skovene ikke lukkes pga. 
jagt, så det er en gammel diskussion. Det er jægernes opgave at tage fuldt 
hensyn til det publikum, som færdes i området. Som rytter anses det for 
hensynsfuld, at ride ud af jagtområdet, og finde en alternativ rute. 
PB svarede, at jægerne ikke er tilhænger af licensjagt, hvis man derved får 
regulering af jagten ind af bagdøren. Ser gerne frivillige aftaler. Jægerne kender 
de ”brådne kar”, og ved at udelukke dem fra fælles aftaler, så kommer de hurtigt 
ud af billedet. 

9) Evt. 
TJ nævnte badehussagen. 
FJ fortalte, at der er badehuse i Blokhus, Løkken og Lønstrup. I midten af 1950-
erne var der voldsomme drøftelser for og imod badehusene. Sagen blev 



diskuteret i Folketinget. På denne baggrund blev der fastlagt et antal huse og 
udseende af husene. Husene i Lønstrup er nu udfaset på nær 4. Man betaler for 
retten til at sætte et badehus op. I Blokhus syntes man, at der var for få 
badehuse, så turistforeningen ansøgte om at få tilladelse til at udvidde antallet. 
Distriktet imødekom ikke ansøgningen, som blev anket til Naturklagenævnet. 
Afgørelsen er støttet af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsnævnet. 
Naturklagenævnet har stadfæstet afgørelsen. 
HS har læst, at Skov-og Naturstyrelsen nu er i gang med at fange mink. Kan ikke 
forstå, at der ikke er en lov for, at porten skal være fjernbetjent, så man kan 
undgå minkudslip fra minkfarmene. 
AaT spurgte til cykelstien ved Nørlev. 
AK kan man få stierne lagt ind i GIS 
TS nævnte, at der ved styregruppemødet i den regionale riderute, blev aftalt med 
Lars Lynnerup, at vi sammen med AK vil undersøge mulighederne for at lægge 
ridestierne ind på et gis kort, som brugerne så kan hente på Internettet. 
TJ synes, at Friluftskortet er elendigt. Skov-og naturstyrelsen har lovet at det 
skulle være forbedret til 1. januar i år. Mener, at kortene er ubrugeligt til noget 
som helst. 
FJ nævnte, at det er hans sidste møde, da han efter en konsulentperiode vil gå 
på pension. 

10) Næste møde. 
26. september kl.13 i Skagen 
PB takkede på Brugerrådets vegne FJ for et rigtigt godt samarbejde i årene der 
er gået. 

 
 


