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1. møde i brugergruppen for naturprojekt Tissingvig  
 
16. september 2008 kl. 19:00 – 21:15 i Mollerup Mølles lokaler, Thissinghuse. 
 
Dagsorden:  
 

1. Velkomst og præsentationsrunde 
2. Status for projektet 
3. Forslag fra gruppens medlemmer 
4. Offentlig tur til projektområdet 
5. Den videre proces 
6. Næste møde, herunder dato og forslag til emner 
7. Eventuelt 

 
 
Ad 1. Skovrider Ditte Svendsen fra Skov- og Naturstyrelsen bød velkommen og indledte med at 
fortælle at mødet var aftalt ved det offentlige møde den 12. juni 2008. Formålet med brugergruppen 
er at Skov- og Naturstyrelsen (SNS) kan få gode råd og at der kan blive en god snak mellem de 
forskellige interessenter, også således at alle interesser kan blive afvejet i forløbet. Det blev præci-
seret at SNS som udgangspunkt primært er interesseret i den bedst opnåelige natur- og miljømæs-
sige løsning ud fra de givne præmisser.  
 
Alle tilstedeværende præsenterede sig og fortalte hvilke interesser de hver især havde i projektet.  
 
Ad 2. Klitplantør Henrik Schjødt Kristensen fortalte om baggrunden for projektet.  
 
Adgang til området sker fra diget ved Thissinghuse, samt fra en markvej bag Molsgård. Efter SNS 
har overtaget arealet den 1. juni er der fri offentlig adgang, dog har den tidligere ejer forpagtet area-
lerne til udgangen af året.  
 
SNS har afholdt møder med en stor del af nabolodsejerne og mangler stort set kun dem i selve 
Thissinghuse. Disse møder vil blive afholdt snarest muligt.  
 
Der blev stillet spørgsmål til om tinglysningen af højvandsklappen ud mod Glomstrup Vig ville for-
svinde som følge af projektet. Dertil svarede Henrik at det ville den formodentlig ikke, den er fulgt 
med selvom SNS har overtaget den.  
 
Der blev derudover stillet spørgsmål og givet kommentarer vedrørende vandrestier, vand-
stand/vandspejlshøjde og dets betydning for fuglelivet, tekniske anlæg, natur kontra ”renseanlæg”, 
betydning for nabojorde, og om højvandsklappen.  
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Det blev desuden oplyst fra deltagerne at der findes et depot af affald der forefindes ved digehjør-
net ud mod Søndervig, at der var en nu nedlagt sluse ved Molsgård, og at der var en gammel pum-
pestation fra ca. 1940 ved hjørnet mod Søndervig.  
 
Biolog Hanne Stadsgaard Jensen fortalte om udbud af rådgivningsopgaven om detailprojektet som 
er i gang. SNS fik tilbuddene fra de 4 firmaer der var indbudt til at give et tilbud den 8. september, 
og skal inden ugens udgang vælge hvilket firma der skal udføre opgaven. Den udvalgte rådgiver 
skal skrive projektbeskrivelse og VVM-anmeldelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), lave detail-
projekt og udbyde anlægsopgaven. Rådgiveren skal også deltage i mindst et møde i brugergrup-
pen.  
 
Ad 3. De mange kommentarer fra det offentlige møde, både fra salen og de nedskrevne kommen-
tarer, blev gennemgået. Nogle af kommentarerne ligger udenfor projektet, mens andre er meget 
relevante. Kommentarerne vil blive grupperet og lagt på hjemmesiden.  
 
Angående vandstanden foretrækker SNS projekter der ikke kræver stor vedligeholdelse bagefter, 
så en løsning hvor der fortsat pumpes ønskes ikke. Der blev spurgt til fordelene ved at lave en sø i 
forhold til våde enge eller en fjordarm. Kommunen oplyste at der er andre områder på Mors der er 
mere oplagte at lave til våde enge, og SNS svarede at vi blev nødt til at tænke realistisk, og det er 
blandt andet det rådgiveren skal hjælpe med. Forholdene for fiskeopgang og adgangsforhold i rela-
tion til naturbeskyttelse skal også opvejes mod andre aspekter.  
 
Der blev stillet forslag om at lave kunstige øer som en del af anlægsopgaven. SNS oplyste at pro-
jektet uanset hvad der ellers inkluderes skal betyde en reduktion i kvælstofudledningen til Limfjor-
den, det er hele baggrunden for at vi har kunnet få bevilget pengene.  
 
Flere deltagere mente at der skal tales jagt i området, ligesom eventuel sejlads med ka-
no/kajak/vandcykel skal tages op. Flere mente at de seneste års ekstensive drift af arealerne har 
været til stor gavn for fuglelivet. SNS vil efter nytår forsøge at få aftaler med lokale landmænd om 
høslet eller afgræsning for at få fjernet så meget næringsstof fra jorden som muligt.  
 
Kommunen skal se nærmere på det omtalte affaldsdepot.  
 
Der er et meget stort ønske fra Redsted om et stisystem, også med forbindelse fra Nøråvej. SNS 
oplyste at der har været positive tilkendegivelser fra lodsejerne. Der blev stillet spørgsmål til ud-
sigtsforhold fra stier i forhold til den rørskov man må forvente langs bredden. 
 
Ad 4. Ved det offentlige møde blev der talt om at arrangere en offentlig tur til området i løbet af ef-
teråret. Der var dog stemning i brugergruppen for at udskyde turen til foråret, hvor den tidligere ejer 
ikke længere forpagter arealet og hvor plantevæksten er mere interessant. Brugergruppen var posi-
tiv overfor at indgå med forskellige indslag, eksempelvis om landbrug, fisk, fugleliv osv. 
 
Ad 5. Højvandsklappen bliver snart repareret. Rådgiver udvælges inden udgangen af september. 
Der vil blive oprettet en særlig afdeling af Skov- og Naturstyrelsen Thy’s hjemmeside om projektet 
(www.skovognatur.dk/thy), hvor brugergruppen også får en sektion til dagsordener, mødereferater 
osv.  
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Ad 6. Næste brugergruppemøde afholdes når rådgiveren er gået i gang med arbejdet og har noget 
at præsentere, sandsynligvis i løbet af november 2008. Brugergruppen vil gerne starte det næste 
møde med en kort tur i området.  
 
 Ad 7. Morslands Historiske Museum har mange ting de gerne vil formidle omkring vigens historie, 
både bagud i tiden og om nutiden. Der bliver en sektion på hjemmesiden hvor de med jævne mel-
lemrum lægger nye historier ind. Vi skal hjælpe hinanden med at gøre siden levende, ved for ek-
sempel at fortælle aktuelle historier om fugleliv, vandforhold osv. Et skelet til hjemmesiden vil være 
klar om et par uger.  
 
 
 


