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1. Status for Natura 2000 planer på Naturstyrelsen Thy’s arealer
Hanne Stadsgaard Jensen orienterede. Plejeplanerne var i offentlig høring fra 8. juni til 17.
august i år. Der indkom i alt 203 svar, heraf forholdsvis få og overvejende generelle
høringssvar for de 12 Natura 2000-områder hvor NST Thy er ansvarlig for
plejeplanlægningen. I forlængelse af høringssvarene sker der enkelte mindre tilpasninger af
plejeplanerne, overvejende rent redaktionelt og kun i enkelte tilfælde indholdsmæssigt. For
øjeblikket bliver der lagt sidste hånd på høringsnotater, både for de enkelte områder og et
overordnet. Høringsnotaterne skal beskrive de høringssvar der er indkommet, forholde sig
til dem og beskrive de eventuelle ændringer de har afstedkommet. Notaterne skal sendes ud
midt i denne måned, og de endelige handleplaner skal offentliggøres senest den 8.
december, altså et år efter at udkastene blev sendt i høring.
Thisted Kommune fortalte at det er samme billede for de kommunale planer, meget
overordnede høringssvar der giver anledning til få ændringer og små justeringer. Primært
svar omkring planerne og udvidelser af N2000-områderne, hvilket der ikke kan
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kommenteres på i handleplansammenhæng. Jammerbugt Kommune berettede om samme
billede. Alle høringssvar kan ses på Høringsportalen.
Ditte Svendsen orienterede om at næste fase allerede er under planlægning, ministeren
ønsker en langt mere åben proces i 2. planperiode. NST har søgt om midler fra
Naturerhvervsstyrelsen til 2 lokale plejetiltag, men fik ikke tilsagn. Til gengæld har NST
haft mulighed for at justere kortgrundlaget for de arealer der kan søges tilskud til.
Biologisk Forening for Nordvestjylland bemærkede at det har været vanskeligt at
kommentere på de meget generelt formulerede og overordnede planer.
2. Status for projekt ”Bedre adgang til Nationalpark Thy”
Projektleder Hanne Stadsgaard Jensen (HSJ) fremlagde en status og tidsplan for
færdiggørelse af projektet. Ud af de 17 delprojekter er 8 afsluttede, to forventes afsluttet
omkring årsskiftet, og de øvrige projekter gennemføres i løbet af 2013. Fugletårnene blev
indviet for et par uger siden. De er opført i certificeret egetræ og er valgt med materialer der
er stort set vedligeholdelsesfri.
Spørgsmål til skiltning; HSJ oplyste at der opsættes skiltning i løbet af de næste par
måneder. Spørgsmål til gennemgroning af asfalt på stien mellem Hanstholm og Klitmøller.
HSJ oplyste at der næste år vil blive lavet forsøg med forskellige metoder til at bekæmpe
plantevæksten med miljøvenlige metoder. Det blev også oplyst at der næste år vil blive lagt
et nyt lag mere lerholdigt stenmel på de stier der blev anlagt i starten af projektet. Stien fra
Hanstholm til Hjardemål vil blive søgt medfinansieret af Den Grønne Fond der udløses af
vindmøllerne i Østerild. Der er mulighed for at forløbet kan indgå i kommunens
stiplanlægning. Samarbejdet mellem Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og
Nationalpark Thy fungerer rigtig godt.

3. Køb af arealer til erstatningsskov for etablering af Det Nationale Testcenter for
vindmøller
Ditte Svendsen orienterede. Der skal rejses ny skov i forholdet 1:1,6 som erstatningsskov
for de arealer der fældes i forbindelse med Østerild-projektet. 100ha skal rejses i Thisted
Kommune. Der er foreløbig erhvervet 2 arealer, med overtagelse 1. januar 2013. Det ene er
ved Eshøj Plantage og er på 8,4ha, beliggende bynært og i skovrejsningsområde. Projektet
skal VVM-sceenes inden det kan påbegyndes. Udsigten fra Eshøj skal bevares. Vi vil gerne
snart starte en proces hvor folk kan komme med deres besyv til hvad der skal ske på arealet,
der planlægges et offentligt møde, gerne i december 2012 eller januar 2013, og nedsættelse
af et ”skovråd” der følger processen tæt. Beplantningen vil overvejende være løvtræ med
enkelte nåletræarter indblandet. Større dele af området forventes ikke tilplantet, bl.a. på
grund af beskyttelseslinjer omkring gravhøje. Der blev fremsat forslag om at lave et
spændende stisystem i god sammenhæng med Eshøj plantage.
Det andet område er ved Nørhå lige syd for Stenbjerg Plantage, omfatter ca. 20ha hvoraf en
lille del allerede er skov. Købsaftalen forventes afsluttet inden årsskiftet, arealerne er
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omfattet af en forpagtningsaftale som først kan opsiges september 13 med et års varsel, så
planlægningen ligger lidt længere fremme i tiden.
NST er i dialog med flere der er interesserede i at sælge, der er generelt høje
prisforventninger og salgspriserne skal godkendes af SKAT, så det kan være en langvarig
proces. Der blev stillet spørgsmål om hvor mange penge der er at gøre med til plantning og
indretning af skovene. Ditte Svendsen oplyste at det afhænger af købspriserne, da der er én
samlet bevilling.
4. Statslig vådområdeindsats, omlægning af Hvidbjerg Å-systemet gennem Flade Sø
Henrik Schjødt Kristensen orienterede. Der er tale om et statsligt vådområdeprojekt der skal
reducere næringsstofbelastningen af Limfjorden. Naturerhvervsstyrelsen og EU har afsat
penge til formålet, kommunerne har været i gang længe, og nu kan staten i 2012-13 også
søge om midler til projekter. Grænse på 113kr/kg N, er den forventede
reduktionseffektivitet - under dette tal gives der ikke tilskud.
Flade Sø, Ørum sø og Roddenbjerg Sø har tidligere været én stor sø, der afvandede store
dele af Midt-og Sydthy. Søerne blev afvandet i 1880’erne og omdannet til landbrugsjord
(primært græsning), men projektet blev opgivet igen i Flade Sø efter få år. Ørum Sø blev
også opgivet lidt senere. Flade Sø er nu afskåret fra Ørum Sø, har meget få tilløb, er via
gennemsivning fra havet en brakvandssø og ikke i god tilstand.
Projektet går ud på igen at lede vandet fra Hvidbjerg Å/Ørum Sø ind gennem Flade Sø før
det løber ud i Limfjorden. Kvælstoffjernelseseffekten er vurderet til 80-175t pr. år. Der har
været afholdt lodsejermøde for ejerne i og omkring Ørum Sø og Flade Sø, møder med
Kystdirektoratet og Thisted Kommune og der er nedsat en lokal følgegruppe.
Projektet har mange fordele: det er billigt fordi der ikke skal erhverves jord, vi kan
genskabe tidligere forhold, og det giver stor effekt med hensyn til kvælstofreduktion.
Rådgivningsopgaven for forundersøgelsen har været udbudt, og vi er i gang med at indgå
aftale, ligesom der er søgt om tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen. NST har kontaktet alle
lodsejere der kan blive påvirket. Den teknisk-biologiske forundersøgelse gennemføres fra
nu til marts, derefter vælges scenarie og startes myndighedsbehandling, og anlægsarbejdet
er foreløbig planlagt til efteråret 2013. Der planlægges offentligt møde i januar 2013, hvor
brugerrådet inviteres.
5. Meddelelser
• Zonering for friluftslivet. NSTs forslag har været i høring henover sommeren, og de
endelige retningslinjer skal løbende indarbejdes i driftsplanerne når de revideres.
Der opereres med 3 zoner: stillezoner, friluftszoner og facilitetszoner. NST Thys
driftsplan skal revideres i 2014, så diskussionerne tages op igen til den tid.
Arealerne indenfor Nationalpark Thy er allerede inddelt i en lidt anden form for
zonering i nationalparkplanen. Det blev bemærket at zoneringen ikke kan blive
bedre end den viden der er om et område, så det er vigtigt at samle nok viden, især
om fugle og dyr.
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Forsøg med betaling for visse typer naturvejledningsarrangementer i 2013. Ditte
Svendsen orienterede om at der sker en fortsat beskæring af bevillingerne til
publikumsrelaterede aktiviteter, og derfor kigges der på at generere indtægter. Der
ses blandt andet på betaling for parkering, betaling for ridekort, og brugerbetalt
naturvejledning. Det sidste skal der udføres forsøg med i 2013-14 for de mest
populære offentlige ture, mens de alment oplysende ture for skoler osv. ikke
omfattes.
Naturstyrelsens nye struktur. Denne trådte i kraft 1. juli, miljøcentrene nedlægges
løbende over de næste år og medarbejdere og opgaver fordeles til de gamle
skovdistrikter og den centrale enhed i København, og har næsten ikke påvirket NST
Thy. Den nye betegnelse er Naturforvaltningsenhed Thy.
Vildtforvaltningsopgaverne fordeles fra 2013 på 9 enheder, herunder Thy som får
opgaverne omkring reservater, hjortevildt m.m. fra de vestlige kommuner i
Vendsyssel også. Den nye vildtkonsulent hedder Tommy Hansen og var tidligere
ansat i NST Bornholm.
Ny udgave af webbooking er i gang. Set fra et brugersynspunkt ser den ud til at
fungere godt og være nemmere at tilgå.
Nye udgaver af folderne for Østerild Klitplantage og for Vestkyststien er kommet.
Der er planer om at besøgscentret for testcentret i Østerild skal placeres på
arbejdsarealet syd for vindmøllerne sammen med administrationen. Den nye folder
for Agger Tange og Flade Sø er på vej og kommer en af de nærmeste dage. NST
overtog en stor del af arealerne pr. 1. januar 2011, og derfor laves der ny folder og
skiltning.
Biologisk Forening for Nordvestjylland har gennemført undersøgelser af klitsøerne i
Nationalpark Thy. Der er undersøgt 188 søer hvoraf 66 havde lobelie og 107 søer
opfyldte kriterierne for at være lobeliesøer med mindst 1 af 5 vigtige
grundskudsplanter, hvilket var flere end forventet. Data er GPS-registrerede og
lægges ind i Naturdata, hvorfra de kan hentes af interesserede.

6. Ny mødedato
Næste møde afholdes torsdag den 23. maj 2013 kl. 14. Mødested meldes ud senere, men vil
sandsynligvis være ude i felten. Eshøj plantage og skovrejsningsområdet blev foreslået som
et muligt emne.
7. Eventuelt
• Jammerbugt Kommune orienterede om nye stiforløb ved Lien-fredningen. Der blev
uddelt kort og informationer. NSTs skiltekoncept er fulgt, med egestolper der er
sortmalede på kommunalt areal og ubehandlet træ på private arealer. Stien skal føres
yderligere vestpå langs Lien næste år, i samarbejde med Naturstyrelsen. Terrænet er
dog ret vanskeligt. Jammerbugt Kommune anvender mange af pengene i VE-fonden
fra vindmøller til formidlingsprojekter. DSV oplyste som supplement at NST Thy
har fået en særbevilling til et biodiversitetsfremmende projekt, til fjernelse af læhegn
på de flade arealer vest for Slettestrand og skovrydning på Lien jf. fredningens
bestemmelser.
• Jammerbugt Kommune orienterede om projekter med rydninger af private arealer.
Der er opnået tilskud til projekterne fra Naturerhvervsstyrelsen. Desuden søges
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midler fra Vækstforum til dialog med private lodsejere og følgeomkostninger til
naturprojekter, som ikke kan dækkes inden for tilskudsordningen. Der er bl.a. behov
for også at kunne få tilskud til fjernelse af gamle hegn, som kan være meget
omkostningstungt.

Med venlig hilsen

Hanne Stadsgaard Jensen
Biolog

5

