Brugerrådet for
Naturstyrelsen Thy

Thy
J.nr. J.nr.NST-217-00020
Ref. KFR
Den 27.10.2011

Referat af brugerrådsmødet for Naturstyrelsen Thy, torsdag den 10.
november 2011.
Til stede:

Herman Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund
Erik Bach Jensen, Danmarks Naturfredningsforening
Ole Olesen, Thisted Kommune
Holger Søndergaard, Biologisk Forening for Nordvestjylland
Eigil Boye Mortensen, Beredskabsstyrelsen, Nordjylland
Finn Borup, Uorganiserede brugere
Jacob Funder, Friluftsrådet – suppleant
Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune
Niels Schøler, Suppleant for Marianne Fisker, Jammerbugt
Kommune.
Ditte Svendsen, Skovrider, Naturstyrelsen Thy
Anton Linnet, Vildtkonsulent, Naturstyrelsen Thy
Kim Christensen, Klitplantør, Naturstyrelsen Thy
Karsten Frisk, Distriktsfuldmægtig, Naturstyrelsen Thy - referent.

Afbud:

Martin Friis Larsen, Morsø Kommune
Jan S. Kristensen, DOF
Henrik Beith, Turistorganisationerne (?)
Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund
Karl Chr. Thøgersen, LandBo Thy
Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune

1. Etablering af 100 ha erstatningsskov i Thisted Kommune som
led i etablering af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild.
Naturstyrelsen har fået til opgave at erhverve bynære arealer i skovrejsningsområder i Thisted Kommune til etablering af ny offentlig
skov. Karsten Frisk giver en status. Brugerrådet drøfter muligheder
for at bidrage til erhvervelse og planlægning af de nye skove.
Karsten Frisk redegjorde for status siden sidste møde i Brugerrådet.
Der blev afholdt et lodsejermøde mandag den 27. juni på Østerild
Kro. Lodsejere med jord, der er udpeget som skovrejsningsområde
og hvor jorden er beliggende i de primære interessezoner som er:
1. Bynært, Der var udsendt invitation til ca. 175 lodsejere. Til mødet
var er ca. 50 deltagere. Interessen hos de fremmødte var stor. En
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række spørgsmål blev besvaret, hvilket forhåbentlig gav en bedre
forståelse af projektet. Ditte Svendsen understregede bl.a., at jorderhvervelse til skovrejsning skal foregå ad frivillighedens vej.
Salgsproceduren er som følger: Lodsejeren afgiver et tilbud til Naturstyrelsen, som derpå skal gennemgås og vurderes af SKAT.
Skønner SKAT, at den tilbudte er acceptabel i forhold til den lokale
markedspris, kan SKAT give grønt lys for, at Naturstyrelsen kan købe jorden. Vi håber, det næste møde kan løsne lidt op for salgslysten.
I perioden efter det offentlige møde henvendte der sig nogle få potentielle sælgere. Realitetsforhandlinger er der p.t. endnu ikke
igangsat. Interessen for jordsalg var ikke stor. Næste offentlige møde (prioritet 2 erhvervelsesområder) er fastsat til den 27. november
hos Landbo Thy i det nye domicil. Finder man ikke tilstrækkelig jord
til erstatningsskov i Thisted Kommune, er det sikkert muligt at finde
andre steder – stat eller privat – under den særlige ”Østerildordning”.
2. EU LIFE projekt om bekæmpelse af den invasive art mårhund.
Anton Linnet fortalte om EU life-projektet til bekæmpelse af den invasive dyreart mårhund og viste billeder til at illustrere fortællingen.
Mårhunden har bredt sig, og man har iværksat et ”Judas”-projekt,
hvor man har indfanget et antal mårhunde og forsynet dem med radiosender i et halsbånd. Dyrene kan herefter følges på PC via GPSsignaler. På den måde kan man se, hvor ”Judas-dyrene” befinder sig
en mage, forbliver den stationært i et område, hvilket man kan se på
en computerskærm. Herefter kan via pejleudstyr finde mårhundene
og aflive magen.
3. Status for projektet ”Adoption af publikumsfaciliteter i Nationalpark Thy”.
Kim Christensen giver en status for de etablerede projekter. Brugerrådet drøfter forslag til projekter for restbevillingen.
Klitplantør Kim Christensen fortalte om status for ”Adoption af Publikumsfaciliteter i Nationalpark Thy”.
4. Orientering:
• Status for naturgenopretningsprojektet Tissingvig
• Status for etablering af Det nationale testcenter for vindmøller, implementeringsplan og naturovervågning.
• Status for AFF-projektet, særligt om fugletårne- og skjul.

5. Punkter til næste møde. Forslag modtages meget gerne.
Forslag:
• Naturstyrelsens overtagelse af naturarealerne på Agger Tange
og planer i forbindelse hermed. Skiltning, vandre- og cykelruter
samt kombineret vandreturs- og vildtreservatfolder.
• Naturstyrelsens overtagelse af Lodbjerg Fyr, samarbejdsaftale
om fyret samt udleje til Nationalpark Thy.
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6. Næste møde, tid og sted
7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Karsten Frisk
Sekretær for Brugerrådet
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