
Referat af møde i Brugerrådet for SNS Vendsyssel den 17. november 2010 
 
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH 
Dansk Orienterings Forbund Aage Thomsen AaT 
Danmarks Naturfredningsforening: Edmund Simonsen ES 
Danmarks Jægerforening: Poul Beit Jensen PBJ 
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA 
Friluftsrådet: Thomas Jensen TJ 
Frederikshavn Kommune: Chatrine Christensen CC 
Total Forsvarsregion Nord: Erik Winther, EW 
Læsø Kommune: Kim Rulle KR 
Skov-og Naturstyrelsen, Vendsyssel: Jesper Blom-Hansen JBH 
Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr TS 
 
Fraværende med afbud: 
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby 
Hjørring kommune Thomas Lomholt  
Jammerbugt Kommune: Marianne Kjeldstrøm-Fisker 
 
Fraværende: 
Dansk Kennelklub: Jørgen Rüsz  
Destination ”Naturen på Toppen”: Claus Brøndum 
 
Dagsorden: 

1. Ny organisation (Naturstyrelsen) 
JBH orienterede om Naturstyrelsens nye organisation, hvor landet deles op i tre landsdele, 
med hovedkontorer i henholdsvis, Aalborg, Ribe og Roskilde. 
I København bliver der 4 hovedområder. Lederne for hver landsdel og de 4 hovedkontorer 
udgør sammen med den nye direktør direktionen. 
I Nordjylland bliver organisationen på i alt 500 personer. 
Enhedernes arbejdsområder fortsættes som hovedprincip på samme måde som hidtil, men 
der vil selvfølgelig blive tale om at udnytte en synergieffekt. 
PBJ spurgte om Miljøcentret så lægges ind under Skov-og Naturstyrelsen. 
JBH svarede: Miljøcentrene i Aalborg og Aarhus og enhederne lægges sammen til 
Naturstyrelsen Nord 
EW spurgte om det er sket som en besparelse. 
JBH fortalte, at sådan er det ikke tænk. Det skal ses i lyset af, at der i forbindelse med 
kommunalreformen skete ændringer bl.a. for afklare vandmiljøplanerne. Disse opgaver er 
bl.a. ændret, og for at fremtidssikre vores organisering, så har Miljøministeriet valgt at 
tilpasse organisationerne til de fremtidige arbejdsopgaver. 
EW spurgte til testcentret ved Østerklit. 
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JBH forklarede hvordan tekstcentrets planlægning er foregået. Støjproblematikken har bl.a. 
været en kommunal opgave. 

2. Bemandingssituationen 
JBH. Vores forstfuldmægtig Peter Kærn er gået på pension. I den samlede styrelse er der 
30 årsværk for meget. Det er årsagen til, at vi pt. ikke kan få denne plads besat. Derfor er 
Peter Kærns arbejde fordelt på tilbageværende funktionærer. Vi har samtidig en stor sag 
med udstykning og salg af sommerhusgrunde i Tranum, Rødhus og Blokhus, som tidligere 
blev klaret af fuldmægtigen. Nu lægger denne sag pt. beslag på en fuldtidsbeskæftiget 
funktionær. Vi mangler altså i den grad funktionærressourcer. 
CC spurgte til vildtkonsulentens fremtidige arbejde.  
JBH nævnte, at det bliver et problem efter jul. Vi ved ikke lige nu, hvor den havner. 
Siden mødet er det afklaret, at fuldmægtigstillingen bliver slået op nu. Derimod skal 
vildtkunsulentarbejdet klares med en funktionær mindre.  

3. Opfølgning på Østerklit i Tversted 
JBH orienterede om, at Friluftsrådet har givet 100.000 kr. til et forprojekt, som skal bruges 
til visualisering af projektet ved en arkitekt og en ”visualiator”. Vi håber, at pengene kan 
bevirke, at vi får projektet skruet sådan sammen, at vi kan komme videre med at få et 
projekt stablet på benene. Det er Maria Ax der er tovholder på projektet. 
TJ fortalte også om sin oplevelse af det forudgående møde, der har været om forprojektet. 

4. Besejlingen af Hirsholmen 
TS orienterede om besejlingssituationen. Har opstillet nogle krav til den fremtidige 
besejling, som gerne skulle være 

5. Shelter ved Bunken, hvad sker der efter afslag fra Miljøcenter Aalborg? 
TJ fortalte, at enheden har søgt om at måtte opstille shelters ved Skagen og i Bunken 
klitplantager, hvilket Miljøcentret har givet afslag på. Dette kommer ikke bag på 
Friluftsrådet, da Friluftsrådet har oplevet lignende flere gange før, og ville derfor gerne vide, 
om ikke enheden kendte til, at vi ville få afslag. 
JBH. Tiltaget var tænkt som et tiltag for havkajaksejlads, hvor roerne har behov for at gå i 
land og overnatte. Der er nogle stede givet dispensation, når det er til almenhedens vel. Vi 
ville ikke have søgt, hvis vi vidste, at vi ville få afslag. Det er aftalt med Miljøcentret, at vi 
ser på sagen igen. Shelterne er tænkt meget beskedent udformet. 
TJ ved, at der er givet tilladelser andre stede i landet. Miljøcenter Aalborg synes at være 
meget strengere end andre stede i landet. 
JBH nævnte, at sagen blive behandlet igen, så Friluftsrådet ikke behøver at klage over 
afgørelsen endnu. Ville gerne høre Brugerrådets indstilling til at placere sådanne anlæg 
kystnært. 
CC Mener ikke, at der er problemer med en kystnær placering, når det er den type, som 
falder så fint ind i naturen. 
KR mener heller ikke, at det er et problem, når det kommer alle til gode og når det er så 
beskedne anlæg. 
JBH er mere bekymret over, at havkajrorerne i stedet vil komme med farvestrålende telte 
med hvad dertil hører. 
Konklusion: Brugerrådet gav udtryk for, at sådanne anlæg bør være tilladte. 
 

6. Råbjerg Mose 
JBH orienterede om at stedet udgør 4000 ha. Natura 2000 område. 90 % privatejet. Som 
det er lige nu, er det svært at komme ud at opleve området. Vi har forsøgt at afklare, 
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naturbeskyttelsen, jagten og friluftslivet i området. I øjeblikket er vi ved at vise, hvordan 
man kan lave naturpleje i området, hvor der er mange fremmede træarter, som selvsår sig 
og dræner mosen. Vi fælder træerne med motorsav. Træerne skal ligge sommeren over før 
de kan flises. Der fældes både på rimmerne og i dopperne. 
CC fortalte, at kommunen også er ude at eksperimentere ved at lade den fældede 
bevoksning ligge uden at fjerne den. Men her er bevoksningen mindre end i Råbjerg Mose. 
TJ ville gerne vide, hvordan man følger eksperimentet. 
CC fortalte, at området moniteres ved bl.a. at følge floraens udvikling. 
 

7. Blokhusprojektet 
TS orienterede om Blokhusprojektet. 
Da referenten selv forelagde punktet er de enkeltes kommentarer ikke blevet skrevet ned, 
men punktet gav anledning til specielt at diskutere, hvorvidt man skal bringe fitnesscentrer 
ud i naturen.  
Projektet er langt henne i planlægningsforløbet, og bl.a. er der etableret et af de nye 
sundhedsspor, som indvies til foråret. En del af finansieringen skal søges eksternt. 
Et notat om projektet vedlægges referatet. 
JBH. Aalborg kommune har en hel bus, som kører ud til arbejdspladser. Pt. løber 800.000 
danskere i naturen. Skov-og Naturstyrelsen er Danmarks største fitnesscenter. 
 

8. Retningslinier for store arrangementer mm  
JBH. Siden sidst, har vi fra centralt hold fået besked på, at stramme op i forholdt til 
overholdelse af reglerne for at have hund med i naturen. Vi har været noget betænkelige 
ved det, men det har vist sig, at have en god effekt. Vi ser ikke ret mange løse hunde mere. 
Dem vi ser, og som vi har fået fat på er indrapporteret til politiet. Det er dyrt. Det koster 
2000 kr. i bøde. 
Vi har stigende pres på ønsker fra hundebrugere om at benytte vore arealer. Senest er der 
ansøgt om at træne racerhunde. 
Med udsendelse af dagsordenen sendte vi ” Retningslinier for afholdelse af særlige 
aktiviteter på Miljøministeriets arealer i Vendsyssel”. 
TS gennemgik retningslinierne. 
PA gjorde opmærksom på, at der fra centralt hold er færdigbehandlet aftaler om O-løb. Der 
er ikke store ændringer i forhold til tidligere. Synes at papiret er for restriktivt. 
TJ Har spurgt i Friluftsrådets Regionsudvalg om der var noget lignende i gang andre 
steder. Det er der ikke. Friluftsrådets direktør har haft det med inde hos SNS´s direktør for 
at få at vide, om der er lignende tiltag i gang på landsplan. Svaret var, at der ikke er noget i 
gang. 
KR. mener, at jægerne betaler ret meget for at gå jagt, og derfor bør man tage hensyn til 
jægerne. 
JBH Det med jagt peger i to retninger. Vi har jagtudleje for ca. 2. mil. kr./år. 
F.eks. den 1/11 er der et stort pres på Hjortejagten, at hvis vi også denne dag har store 
aktiviteter, så giver det problemer. 
Retningslinierne ligner meget den administration, som vi i dag foretager. Nu har vi det bare 
sat det på papir. 
KR mener også, at det der står på papiret meget ligner den praksis, som anvendes i dag. 
PA Det ser ud som om at militæret og o-løberne gør de største skader. Er der noget 
konkret om de skader, som o-løb giver? 
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JBH: Vi ved fra undersøgelser, at O-løb stresser vildtet, når der løbes uden for veje og 
stier. 
PBJ mener også, at papiret er udarbejdet i henhold til den måde, der er administreret på 
hidtil. Er ked af prioriteringen af hundetræningen, og gør opmærksom på jægerne er pålagt 
at have egnede hunde med på jagt. 
PA. Som jeg læser papiret, så er det perioden 20. april til 20. juni som er friholt. 
TJ synes, at jægerne bliver tilgodeset meget mere end det er rimeligt. 
KR påpege, at det er retningslinier for administration, så der sker en ensartet 
administration. 
TJ mener, at når der på national plan er lavet nogle regler for o-løberne, så er der ikke 
grund til at lave nogle lokale regler. 
JBH selvfølgelig indretter vi driften efter landsaftalerne. Papiret viser hvordan vi i praksis 
administrerer. Til daglig, så tager vi altid kontakt til de ansøgere, som ønsker aktiviteter i 
områder og på tidspunkter, som ikke er hensigtsmæssige, for at finde alternativer. 
PA I 35 år har vi haft et godt samarbejde; synes derfor ikke at der skal være skærpede 
retningslinier her i området. 
AaT. Når vi har lavet o-løb, så har vi ved ansøgningerne altid taget hensyn til, hvornår der 
er jagt. 
EW gør opmærksom på, at reglerne for afholdelse af militære øvelser skal følges. 
PBJ mener, at papiret give anledning til uenighed, så mon ikke det var bedre, at trække det 
tilbage. 
JBH nævne, at det er et papir, der viser, hvordan vi administrerer til daglig. 
KR repeterede, at årsagen til, hvorfor vi har papiret på dagsorden var at få nogle 
retningslinier. 
TJ støtter at papiret lægges væk og er at Brugerrådet udtrykker, at man er bekendt med at 
der er nogle interne retningsliner.  
Brugerrådet fik en længere diskussion om mountainbikere, og TJ tilbyder, at arrangere et 
møde ligesom dengang vi tog kontakt til rytterne. 
Konklusion: Papiret lægges væk og Brugerrådet er bekendt med, at der er nogle interne 
retningslinier. 

9. Næste møde 
Der indkaldes senere. 

10. Eventuelt 
PA spurgte til ”Find vej” projektet i Tornby. 
Der er efterfølgende aftalt møde herom hvor også Hjørring kommune deltager. 

 
Referat: Torben Stæhr 
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