
Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands Statsskovdistrikt
onsdag den 22. september 2004 kl. 14 i Skagen.

I mødet deltog:
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen. OKJ
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen JJØ
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald. SEH
Danmarks Jægerforbund: Poul Beit Jensen PBJ
Friluftsrådet: Bent Kruse Jensen BKJ
Hirtshals Kommune: Jørgen Jensen JJE
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH
Skagen Kommune: Jens Borup JB
Læsø Kommune: Orla W. Olsen OWO
Nordjyllands Statsskovdistrikt: Frede Jensen FRJ
Referent for Brugerrådet: Peter Kærn PKN
Fraværende:
Dansk Orienterings-Forbund: Norman Andersen NA
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby HS
Samvirkende Turistforeninger i Nordjyllands amt: Mogens Danielsen MD
Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.
FRJ oplyste at Thy og Nordjyllands statsskovdistrikter d. 17. maj 2004 havde holdt afsluttende møde
med Hanherred Statsskovdistrikts Brugerråd. Distriktet blev nedlagt og delt den 1. april 2004 og FRJ
havde tilbudt repræsentanter fra Hanherreds Brugerråd – evt. fra Forsvaret og Pandrup Kommune – at
indtræde i Brugerrådet for Nordjyllands Statsskovdistrikt. Distriktet har intet hørt så indtil videre
fortsætter Nordjyllands Brugerråd uændret, idet det forventes at kommunalreformen kan komme til at
medføre ændringer.

2. Meddelelser.
FRJ orienterede om:
Råbjerg Mile – Fredningen er afsluttet men pga. af erstatningernes størrelse forelagt
Naturklagenævnet.
Den nye parkeringsplads er etableret og distriktet har foreslået, at der i lighed med
parkeringspladserne i Skagen opkræves parkeringsafgifter i sommerhalvåret, når pladsen er blevet
forsynet med toiletbygning. Spørgsmålet har tidligere været drøftet i brugerrådet. Distriktet vil gerne
have Skagen Kommune til i givet fald at stå for opkrævningen af parkeringsafgifter ved Milen og har
bedt kommunen om et overslag over omkostningerne hertil. Sagen er principiel og skal derfor
forelægges Skov- og Naturstyrelsen i København til godkendelse. Byggeriet af den nye toiletbygning
påbegyndes i slutningen af september og ventes færdigt inden årsskiftet. Bygningen vil blive forsynet
med information.
Provenuet ved afgifterne påtænkes anvendt til øget information og naturvejledning af Milen og
sandflugt.
På spørgsmål om afgiftsstørrelsen oplystes, at den vil blive det samme som kommunen anvender.
Ny fredningssag ved Lien og Sandmosearealerne med det formål at samle flere gamle fredninger og
opnå en bedre koordinering af plejeindsatsen. Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening
har rejst fredningssagen. Skov- og Naturstyrelsen er ikke med som sagsrejser fordi fredningen også
omfatter styrelsens arealer på Tranum Skydeterræn, som i forvejen er planlagt med henblik på at
beskytte de samme interesser, og som også er habitatområde, som giver yderligere beskyttelse med
krav til yderligere planlægning.
Meget blæst i år har medført sandflugtsproblemer især ved Rubjerg Knude, hvor dæmpningsindsatsen
de senere år er nedtrappet i overensstemmelse med anbefalingerne i Wilhjelmrapporten. Der er
modtaget klager over øget sandflugt og distriktet har besluttet at optrappe indsatsen, men på et lavere
niveau end tidligere.
Ved Gl. Skagen er klitterne desuden truede af et øget turistpres. Distriktet har foreslået at reducere
antallet af stier over havklitten ved afspærring – tværgående hegn med pæle og glat tråd.
Sommerhusejerne, som er meget bekymrede for kliterosionen, ønskede efter grunderejerforeningens
generalforsamling i juni projektet gennemført. Skagen Kommune har ikke haft bemærkninger til
ønsket om afspærring. Distriktet har truffet afgørelse den 13. september, og denne kan påklages inden



4 uger.
JJØ ville høre om der var tale om en foreløbig indsats, FRJ oplyste, at der ikke er taget stilling til,
hvad der skal ske, når vegetationen måtte blive stabil igen.
Mårup Kirke. Distriktet er i gang med at lægge gulv og indsætte bænke i kirken. Mårup Kirkes
Venner ønsker desuden at opsætte altertavle m.m. i kirken men dette er ikke afklaret.
Advarselsskiltene ved kirken er flyttet pga. af nye skred i eftersommeren.

3. Strukturændringer.
FRJ orienterede om den nye funktionsopdeling, som indebærer, at skovparterne – og det dermed
følgende arealansvar - er nedlagt og at alle funktionærer i stedet har fået tildelt tværgående
ansvarsområder som f.eks. skovning, naturpleje og publikum omfattende hele distriktet. Oversigt over
den nye struktur med ansvarsområder vedlægges som bilag. Strukturen indebærer også at flere
kompetencer vil overgå til skovarbejderne. På grund at distriktets geografi har Skov- og
Naturstyrelsen givet dispensation fra at alle distriktets funktionærer skal fungere fra distriktskontoret i
Skagen dvs. at skovfogederne i Blokhus og på Læsø samt administrator på Hirsholmene fortsat
opretholder deres kontorer på tjenestestederne. Der er afholdt flere temadage med eksterne
konsulenter i forbindelse med strukturændringerne.
Overordnet er der oprettet 6 landsdelscentre og nedlagt 5 statsskovdistrikter. Nordjylland hører til
Buderupholm Landsdelscenter som bl.a. overtager distriktets opgaver vedr. skovtilskudsordningerne
og får tildelt opgaver i tilknytning til Natura 2000 områder i hele regionen.
PA spurgte om strukturen var på plads og hvem man skulle henvende sig til i forbindelse med
konkrete aftaler om O-løb m.m. FRJ oplyste, at vi nu arbejder efter den nye struktur - øvelser skal
søges på distriktet, det overordnede skal aftales nærmere med Torben Stæhr - og det praktiske kan
aftales med den lokale skovløber.

4. Nationalpark Læsø.
FRJ oplyste, at der er nedsat en styregruppe med Læsøs borgmester som formand samt 4
arbejdsgrupper under overskriften Havet, Landet, Mennesket og naturen og Formidling.
Arbejdsgruppen Havet har i modsætning til oplægget indstillet at undersøgelsesområdet for den
marine nationalpark begrænses indtil en vanddybde på 10 meter. Der er uenighed i både
arbejdsgruppen og styregruppen men styregruppens flertal har tilsluttet sig Havets indstilling. Skov-
og Naturstyrelsen har sagt nej til indstillingen. Borgmesteren har drøftet problemet i
kommunalbestyrelsen og har efterfølgende bedt Miljøministeren om at ændre afgørelsen for at opnå
lokal accept. FRJ forudså, at det kunne blive svært at finde et kompromis.
OWO orienterede om debatten i på Læsø, hvor man bl.a. har stillet spørgsmål til et meget stort
område der også omfatter havområder i nabokommuner. Der er få højtråbende protester men OWO
håbede på at der findes en løsning, idet de fleste læsøboere er afventende. Fiskerne er bange for
begrænsninger men hvis nationalparken kan blive til gavn for alle og tilmed vil betyde flere
arbejdspladser på øen vil holdningen kunne ændres.

5. Fri teltning.
FRJ oplyste, at der i foråret var kommet et ministeroplæg om bedre adgang for befolkningen i
statsskovene med en meget kort svarfrist. Distrikterne blev bedt om at udpege skove til fri teltning og
på Nordjylland blev Ålbæk, Tversted og Tornby Klitplantager udpeget. Fri teltning – dvs. max. to 3-
mandstelte gemt i skoven de enkelte steder – blev iværksat i sommer.
PA efterlyste information og foreslog, at der i skove med fri teltning blev informeret ved foldere eller
skiltning ved adgangsvejene.
PBJ mente at fri teltning med restriktionen kunne give problemer bl.a. i de øvrige skove og med
hensyn til omfang og spurgte om hvor det vil ende.
PA m.fl. foreslog flere shelterpladser, hvor der også er mulighed for teltning.
JJØ syntes at det forsøgsvist var en god ide men fandt, at shelterpladserne i højere grad burde
tilgodese cyklister – dvs. placeres langs cykelruterne - end bilister.
FRJ ønskede at indhente erfaringer og efterlyste også eksterne erfaringer fra brugerråd og andre.

6. Velfærdsprojekter
PKN orienterede om aktuel status for de i år bevilgede velfærdsprojekter.
Oplevelsessti for kørestolsbrugere (bevilling 25.000 kr) i Skagen klitplantage. Laves af skolebørn i
samarbejde med naturvejleder og kørestolsbrugere. Stiforløb næsten færdigt.
Madpakkehus på Læsø (bevilling 7000 kr). Ved badesøen er færdigt.
Oversigt over adgangsforhold for handicappede (bevilling 20.000 kr). Research og udvikling er i
gang.
Samarbejde med jægere og O-løbere (overført bevilling ca. 9.380 kr). Vedr. brug af Horsebækhus i
Tornby Klitplantage, hvor der tidligere på ugen er afholdt møde mellem parterne. PA oplyste at han
efter mødet tror på et fornuftigt samarbejde med jægerne.
Ungjægere og biotoppleje (bevilling 4000 kr). forestås af vildtkonsulenten.
Adoption af naturarealer (bevilling 25.000 kr) i Skagen Klitplantage. Ankermedet Skole laver sammen



med naturvejleder klitdæmpning – skovning af opsætning af fyrretoppe ved Skagbanke m.m.
Vedr. Vestkyststiens opgradering (anlægsbevilling 182.000 kr) skal der langs cykelruten etableres 5
shelterpladser. Torben Stæhr har ønsket brugerrådets stillingtagen til om man skal opføre shelterne
efter Skagenmodellen (pris 50-60.000 kr) eller Thymodellen, som er ca. 20.000 kr billigere. Opførelse
af nye sheltere er dog mere et tidsmæssigt end et økonomisk problem. På baggrund af fotos af
sheltertyperne var brugerrådets holdning overvejende at Skagenmodellen var den mest solide og
diskrete, men at man evt. kunne prøve begge modeller. Thysheltere bør dog placeres i bevoksninger
hvor de vil være mindre synlige.
FRJ efterlyste nye projekter til næste år.
PA foreslog faste O-poster i Tornby Klitplantage til brug for skolebørn som et tilbud til skolerne.
JB spurgte hvor mange der deltager i distriktets naturvejledningsarrangementer, FRJ oplyste
der var alt fra 5 –150 deltagere men at gennemsnittet lå på 35-40.
BKJ oplyste, at han havde været til Skovens Dag i Ålbæk Klitplantage. Det var en god tur men kun
med 8 deltagere. FRJ oplyste, at Skovens Dag i Nordjylland var en byge af arrangementer på mere
end 20 steder. Deltagerantallet var alt fra 0-50 – sammenlagt havde der været ca. 450 deltagere. JA
opfordrede til at man som tidligere holdt arrangementet samlet i en skov.
FRJ orienterede også om Skagen i bevægelse arrangementerne i sommer, hvor man i samarbejde med
kendte sommergæster i Skagen havde afholdt 5 ture med i alt ca. 450 deltagere.
PA så gerne et holdstafetløb Hirtshals-Skagen, som tidligere drøftet , afholdt.

7. Digital arrangementsanmeldelse
Distriktssekretær Aase L. Nielsen orienterede om digital forvaltning og herunder specielt om
øvelsesanmeldelser, hvor man nu på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.skovognatur.dk)
direkte kan booke arrangementer. Distriktet gennemgår ansøgningerne et par gange om ugen og
tilbagemelder til ansøgerne..

8. Eventuelt.
JJØ ville gerne høre om distrikterne bliver hørt i ansøgningsrunden om udlæg af nye
sommerhusområder, hvor kommunerne i Nordjyllands Amt har ansøgt om ca. 3000 sommerhusgrunde
bl.a. i naturområder. Skov- og Naturstyrelsen skal træffe afgørelse efter indstilling fra amtet.
FRJ regner med at distrikterne vil blive hørt for så vidt angår egne arealer. BKJ fandt det bekymrende
hvis der er forslået sommerhuse i naturområder.
JB spurgte til rideruten i amtet og GH oplyste, at der var økonomiske problemer samt problemer med
at få tinglyst ruteforløbet på flere private ejendomme. JJE oplyste supplerende, at der er ca. 250.000
kr. til rest, men at der er søgt om yderligere tilskud fra 5 kommuner.
På spørgsmål om MC-træf på sletten i Skagen Klitplantage oplyste FRJ, at arealet mellem banen og
landevejen lukkes fra næste år pga. højere toghastighed på Skagensbanen. Der har være afholdt møde
med MC-kluppen, og distriktet regner med at kunne tilbyde en løsning, evt. ved at tillade teltning i
skoven.

9. Næste møde.

Onsdag den 2. marts 2005 kl. 14
Mødet sluttede kl. 16.00. Ref. Peter Kærn


