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UDKAST

Referat af brugerrådsmødet for Naturstyrelsen Thy, torsdag den 19.
maj 2011.
Til stede:
Herman Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund
Erik Bach Jensen, Danmarks Naturfredningsforening
Ole Olesen, Thisted Kommune
Holger Søndergaard, Biologisk Forening for Nordvestjylland
Karl Chr. Thøgersen, Landbo Thy
Eigil Boye Mortensen, Beredskabsstyrelsen, Nordjylland
Danmarks Jægerforbund, Tage Espersen
Finn Borup, Uorganiserede brugere
Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune
Martin Friis Larsen, Morsø Kommune
Jacob Funder, Friluftsrådet – suppleant
Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune
Jesper Geleff, Praktikant i Jammerbugt Kommune
Ditte Svendsen, Skovrider, Naturstyrelsen Thy
Hanne Stadsgaard Jensen, Biolog, Naturstyrelsen Thy
Thorbjørn Nørgaard, Skovfoged, Naturstyrelsen, Thy
Karsten Frisk, Distriktsfuldmægtig, Naturstyrelsen Thy - referent.
Afbud:

Jan Kristensen, DOF
Søren Trab Christensen, Uorganiserede brugere
Hans Chr. Mikkelsen, Friluftsrådet
Henrik Beith, Turistorganisationerne

1. Besigtigelse af naturgenopretningsprojektet ved Hjortdal Dambrug.
Brugerrådet mødtes ved P-pladsen ved Kollerup Kirke hvorefter man til fods begav
sig til Hjortdal Dambrug for at besigtige det næste færdige naturgenopretningsprojekt.
NST indledte de første forhandlinger med dambrugsejeren i sommeren 2006. NST
opkøbte opstemningsrettighederne og indgik aftale om naturgenopretning i slutningen
af 2008. Projekteringen blev foretaget af eksternt konsulentfirma. Bevillingen stammer fra et naturforlig tilbage i 2004.
I marts 2011 kunne selve entreprenørarbejdet igangsættes. Opstemningen af Sletteå,
der fra dambruget og ud til havet løber igennem et Natura 2000-område, blev fjernet.
Der er fjernet klækkehus, kummehus og andre anlæg. Et slamdepot er fjernet. Alle fi-
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skedamme er sløjfet, og et nyt åløb er etableret. Den endelige tilbagelægning af det
nye åløb foretages til efteråret, da jorden skal have tid til at sætte sig. De nye åbrinker
er forstærket med måtter, og der er udsået græs. Samlet omkostning: Lidt under 1
mio. kr.
2. Besigtigelser:
a. Vandretur ad kørestolsruten ved Sletteå (Proj. Rigere og bedre Friluftsliv).
Skovfoged Thorbjørn Nørgaard fortalte om et lokalprojekt under projekt Rigere og
Bedre Friluftsliv. Det drejer sig om en stenmelsbelagt kørestolsrute, der skal etableres ad en eksisterende vandresti langs Sletteå. Anlægsarbejde forventes iværksat
snart.
b. Besigtigelse af motionsbane ved Stettestrand (Lokalt grønt partnerskabsprojekt).
Fra Hjortdal Dambrug kørte rådet til Slettestrand, hvor Thorbjørn Nørgaard berettede
om motionsbanens tilblivelse. Herefter vandrede rådet ind til motionsbanen for at besigtige denne. Thorbjørn fortale om lokale partneres aktive medvirken til etableringen
af motionsbanen, der er opbygget dels som en ”stationær indretning”, hvor motionsredskaber findes i umiddelbar nærhed af hinanden, samt den del af banen, hvor redskaberne er placeret med nogen indbyrdes afstand, så man har mulighed for at løbe
mellem de enkelte redskaber.
3. Orientering:
a. Status for naturgenopretningsprojektet Tissingvig
På vej tilbage til P-pladsen ved Kollerup Kirke orienterede Ditte Svendsen og Hanne
Stadsgaard Jensen om status for naturgenopretningsprojektet Tissingvig.
I årene 2008-2009 opkøbte NST ca. 89 har jord på det sydlige Mors, som er en afvandet ”arm” af Limfjorden. Formål: Nedlægning af pumpelag og sløjfning af den
nordlige landkanal og for derved at føre Nørå ud i den (endnu) tørlagt fjordarm og
genskabe en ferskvandssø til forbedring af miljøtilstanden i Limfjorden, til gavn for rastende trækfugle og med nye rekreative muligheder. Der etableres to P-pladser og
stien langs søen bliver på dele af strækningen anlagt som handicapvenlig. Arealet
der indgår i projektet er samlet ca. 92 ha hvoraf ca. 82 bliver til sø. Der påtænkes anlagt en lille ø på ca. 0,8 ha. Der etableres et fugleskjul og en fiskebro.
Anlægsopgaven er udbudt i licitation med frist den 14. juni. Der stiles mod færdiggørelse af projektet i løbet af efteråret. Samlet anlægssum: Ca. 2 mio. kr.
b. Projekt Bedre Adgang til Nationalpark Thy, finansieret af AFF.
NST Thy fik i 2008 bevilget 30 mio. kr. af Arbejdsmarkedet Feriefond (AFF) til etablering af bedre adgangsforhold til Nationalpark Thy (NPT). Projektet gennemføres i tæt
samarbejde med Thisted kommune. Samlet budget ca. 45 mio. kr. De ekstra 15 mio.
skal skaffes i form af arbejdstimer fra Thisted Kommune og NST Thy samt andre
medfinansieringskilder. Thisted Kommune har leveret en stor indsats med projektering og styring. Nationalparken har bidraget med 1 mio. kr., og der er givet tilsagn om
yderligere støtte på op til 2,8 mio. kr.
Generelt har anlægsomkostningerne ligget lavere end antaget. Derved kan der måske sikres udvidelser af projektet med flere cykelstier.
c. Grønne partnerskabsprojekter i ”støbeskeen”.
Skovfoged Thorbjørn Nørgaard orienterede om status for mulige kommende grønne
partnerskabsprojekter.
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NST Thy har modtaget en række forslag til grønne partnerskaber, og der er videresendt 5 forslag med indstilling til bevilling/realisering. Størrelse og indhold i de foreslåede projekter spænder vidt: Lige fra bålplads til ridehal. NST Thy forventer afklaring på indstillingerne om ca. 1 uge. Næste bevillingsrunde finder sted primo september. Hvis nogen har gode ideer eller forslag til grønne partnerskaber, modtages de
gerne.
d. Overdragelse af Lodbjerg Fyr fra Farvandsvæsenet til Naturstyrelsen, november
2010.
Overdragelse af Lodbjerg Fyr fra Farvandsvæsenet til Naturstyrelsen har været længe undervejs og blev endelig gennemført i november 2010. NST Thy, og Nationalpark
Thy og Thisted Kommune løfter opgaven om fyret fremtidige brug, og der udarbejdes
en plan for brug og investeringer og en samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune
og NPT har bevilget hver 200.000 kr. til istandsættelse af bl.a. indgangsparti og tårntrappe. Sammen med overdragelsen af fyret fulgte en bevilling på 600.000 kr. til frilufts- formidlingsformål, der skal realiseres i et samarbejde mellem de 3 førnævnte
parter.
NST sørger for vedligeholdelse af udenomsarealer, ny plads og borde/bænke. Skovhjælperhold fra Sydthy samarbejder om vedligeholdelsen.
e. Overdragelse af arealer på Agger Tange fra Kystdirektoratet til Naturstyrelsen.
Kystdirektoratet har overdraget Agger Tange til Naturstyrelsen. Dog beholder Kystdirektoratet de tekniske anlæg og strandarealerne, der udstykkes fra de nuværende
arealer.
Der bliver opsat NST’s røde pæle og infotavler og der udarbejdes en kombineret
vildtreservat og vandretursfolder. Forventes gennemført næste år.

4. Græsningsprojekt Grønnestrand – fælles hegn.
Nyt naturplejetiltag ved Grønnestrand, hvor Jammerbugt Kommune
har fælles skel med Naturstyrelsen. Marianne Fisker orienterede.
I et naturgenopretningsprojekt med oprindelse i amtsfredningsplanen af 2007 ved
Grønnestrand, er der etableret et græsningssamarbejde mellem NST og Jammerbugt
Kommune. En del af de afgræssede arealer - privatejede og statsejede - støder op
imod hinanden, og der lå et rationale i at etablere et fælles hegn. Arealerne plejes ved
afgræsning med geder og i nær fremtid udsættes heck-kvæg (dynamisk græsser).
Aalborg Kommune udlåner kvæget til Jammerbugt Kommune. Marianne Fisker omdelte kort over hegningerne i naturplejeområdet.
5. Orientering om status i projektet Det Nationale Testcenter for Vindmøller i
Østerild plantage.
Der er nu sat gang i fældning af træer i planlagte vådområder, hvor kvælstof fra udvaskning skal omsættes. inden den egentlige skovning for vindmøllerne påbegyndes.
Efter en pause med revision af loven om Det Nationale Testcenter for Vindmøller er
der nu atter fremdrift i projektet. Ekspropriationssagerne er startet, arkæologiske undersøgelser igangsat og geotekniske undersøgelser afsluttet.
NST Thy er p.t. i færd med at fælde træer (lysstilling og kraftig tynding) i mindre, fugtige området i Hjardemål plantage og Tømmerby Kær. Formålet er at foretage en op-
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stemning af de afvandingsgrøfter, der bortleder overfladevand fra testcenterområderne. Herved dannes fugtige ”sjapområder” og mindre områder med åbent vandspejl.
Disse vådområdet omsætter den mængde kvælstof, der frigives i forbindelse med
skovrydning i testcenterområderne. Derved skånes bl.a. Limfjorden og Vullum Sø
(Natura 2000-områder) for yderligere kvælstofbelastning.
Der er anlagt retssag imod Den Danske Stat ved Vestre Landsret og EU-domstolen.
Ingen afgørelse i sagerne endnu og ingen opsættende virkning. Der arbejdes videre
med projektet.
6. Statslig skovrejsning i Thisted Kommune.
Der er i forbindelse med Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild plantage
indgået aftale om, at der i Thisted kommune skal foretages ca. 100 ha. statslig skovrejsning
Som en del af aftalen om Østerildprojektet, skal der gennemføres en erstatningstilplantning i forholdet 1:1,6 i alt ca. 411 ha. Heraf skal der rejses ca. 100 ha statslig
skov, ca. 48 ha. grundvandsskov i Thisted Kommune og resten som tilskud til privat
skovrejsning, der kan etableres overalt i Danmark.
NST Thy har haft de indledende drøftelser med Thisted Kommune, Thisted Vand og
Landbo Thy, der alle er positivt indstillet til projektet. Thisted Kommune har p.t. en ny
kommuneplan i høring, kortmateriale over kommunens udpegningsområder foreligger
offentligt efter høringen. Inden skovrejsningsprojektet præsenteres offentligt, vil NST
Thy gerne i kontakt med lodsejerne i relevante udpegningsområder, der er prioriteret
og vedtaget af Thisted Kommune:
Prioritet
1
2

3
4

Hensyn

Foreslået lokalitet

Bynært, tæt ved testcenter
Bynært i forhold til stor
befolkningskoncentration
i Thisted Kommune
Bynært i forhold til landsbysamfund i Midtthy
Grundvandsbeskyttelse

Østerild, Frøstrup og Hillerslev (Hillerslev også
grundvandsbeskyttelse)
Thisted Øst, Skinnerup/Bavn (også grundvandsbeskyttelse), Sennels
Sjørring, Snedsted (også grundvandsbeskyttelse), Sundby
Vang, Baun og andre skovrejsningsområder i
kommunen.

De grønne organisationer inddrages efter en lodsejeraftaler, og interessenter inddrages i selve planlægningen af skovrejsningen, når vi når dertil.
Brugerrådet opfordredes til at være opmærksomme på evt. jordopkøbsmuligheder
og orientere NST Thy.
7. Punkter til næste møde
Der var forslag om, at næste møde henlægges til Lodbjerg Fyr eller Agger Tange for i
forbindelse med mødet at besigtige nyerhvervelserne.

8. Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 10. november kl. 14:00.
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9. Eventuelt
Karl Chr. efterspurgte nye borde & bænke for foden af Korsøknuden.
Der blev forespurgt om muligheden for at afgræsse arealer på Korsø-knuden. Ditte
svarede, at NST Thy er interesseret i afgræsningsaftaler.
Ditte omdelte hæftet ”Skoven Omkring Os”, der uddeltes til Skovens Dag i anledning
af det internationale skovår.
Der blev forespurgt om, hvornår de tidligere meddelte mindre landbrugsarealer bliver
sat til salg. Ditte og Karsten oplyste, at sagsbehandlingen er i gang, og arealerne udbydes til salg i den nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen
Karsten Frisk
Sekretær for Brugerrådet
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