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1. Kort besigtigelse af delprojekt i LIFE-projektet Sårbar 

Vestkystnatur. 
Brugerrådet kørte fra Søholt til en udvalgt lokalitet i ”Det lave 
Vilsbøl”, hvor der var foretaget en skovrydning som et led i 
genskabelse af fugtige klithedeområder. Skovfoged Henrik Schjødt 
Kristensen fortalte om LIFE-projektet generelt, og specifikt om 
formål og forventninger til det aktuelle projekt. Der var god og 
interesseret og debat om LIFE-projektet. 

 
2. Etablering af ny bynær skov ved Hurup, Snedsted og Nørhå i 

foråret 2014. 
 DSV gennemgik status for skovrejsningen, der er en følge af 
skovfældning i testcentre for vindmøller i Østerild plantage. Der er 
så godt som sikret 46 ha. fordelt som nedenstående: 

 
 Eshøj    8 ha 
 Nørhå, Tyskerbakken 20 ha 
 Hurup Sydthy Golfklub 15 ha 
 Snedsted, Idrætsvej   3 ha 

 
NST Thy har haft godt medspil i borgerinddragelse og oprettelse af 
skovlaug i forbindelse med planlægning og tilplantning af arealerne 
ved Eshøj. Processen drøftedes, og brugerrådet anbefalede, at 
samme procedure bør anvendes i forbindelse med planlægning og 
tilplantning af de øvrige arealer. Brugerrådet - der inviteres til at 
deltage i de offentlige møde - vil få lejlighed til at ”byde ind” med 
forslag og gode ideer.  
Søren Kiel konstaterede, at skovrejsninger bestående af 
overvejende mindre arealer kan en stor skovbrynseffekt og sikre 
fine levesteder for flora og fauna. I skovbrynene benyttes typisk 
danske løvtræer og blomstrende buske.   
 

3. Gennemførelse af Natura-2000 plejeplaner i 2014-15, herunder 
drøftelse af udvidelse af området med adgangsforbud på Ålvand 
Hede. 
NATURA 2000-plejeplaner: Kristian Mandsberg Nielsen, der er 
nyuddannet biolog og ny naturmedarbejder på NST Thy, redegjorde 
for de lokale NATURA 2000-plejeplaner. Planerne blev færdige 
december 2012. Nu skal de realisere. Indgrebene vil blive 
gennemført i perioden 2014-15.  
For at skabe fred og ro til især tinksmed og trane, har NST Thy 
foreslået en udvidelse på 125 ha. af området med adgangsforbud 
på Ålvand Hede. Forslaget indebærer, at adgangen til fugletårnet 
kun kan l ske via eksisterende skovveje.  
Kristian viste en tabel over udviklingen i bestanden af ynglefugle i 
Ålvandområdet. HSK oplyste, at der er fjernet adskillige hundrede 
meter hvidgran-læhegn for skabe gode forhold for især tinksmed. 
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Søren Kiel havde et ønske om at lægge den foreslåede 
fredningsgrænse lidt længere mod øst og væk fra vejen, så 
publikum har mulighed for at kunne parkere med en bus og vandre 
lidt  ind på klitheden. Marianne efterlyste en mere præcis info om 
ynglefugle og omadgangsforbuddet. Dette vil bevirke, at publikum 
”tager ansvar”. Holger Søndergaard anbefalede udviddelsen. 
 
Ditte rundede debatten af og konkluderede, at NST Thy vil indstille 
udvidelsen som skitseret godkendt i Naturstyrelsen og skilte ved 
den nuværende stiadgang over heden om, hvorfor vi laver 
adgangsforbuddet i yngletiden, samt skilte adgangsvejen til 
fugletårnet bedre.  

 
4. Meddelelser: 

 
Opfølgning på seneste Brugerrådsmøde.  
Der er problemer med at stå i de nye fugletårne og. NST Thy har 
bestilt en afstivning fra leverandøren. 
 
Vandet Sø-fredningen.  
Vi har netop fået den endelige kendelse vedr. Vandet Sø-
fredningen. Samme kendelse som tidligere. En lodsejer har ikke 
fået medhold i indsigelserne og dermed heller ikke erstatning. Der 
er mulighed for at påklage afgørelsen, hvad flere foreninger har 
varslet at gøre.  
 
Fredningen menes at have opsættende virkning fra 
kendelsesdatoen. Det Thisted Kommune, der er myndighed på 
kendelsen, og dermed også ansvarlig for den fornødne skiltning i 
området. Holger Søndergaard opfordrede Thisted Kommune til 
hurtigt at iværksætte fornøden skiltning.  
Naturstyrelsen har efterfølgende undersøgt om afgørelsen har 
retsvirkning ved efterfølgende klage. Det viser sig ikke at være 
tilfældet, hvorfor den hidtidige, lovlige benyttelse fortsat vil kunne 
finde sted indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. 
Partnerskaber og frivillighedsprojekter:  
Ditte opfordrede alle til at overveje ideer til partnerskaber og 
projekter. 
 
 
Status på AFF-projektet. 
Stien på Agger Tange er anlagt og nu ved at blive asfalteret. Slidlag 
pålægges 2. halvår 2014. Der udestår endnu at etablere: 
Strækningen Lodbjerg-Lodbjerg Fyr - Agger- Agger Tange samt 
Hanstholm-Vigsø-Hjardemål Plantage- Klitvejen. Vi håber på 
myndighedsbehandling i vinter/forår, så vi kan komme i gang til 
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næste sommer. Finansiering er p.t. usikker, da Nationalpark Thy 
ikke har samme finansieringsmulighed som tidligere. 
 
Lysblinkene fra masterne ved testcentret i Østerild kan 
forhåbentlig allerede i 2014 erstattes af radarinstallation, der kun 
aktiverer blinklysene, når der er flytrafik i nærheden. 
 
Statsligt vådområdeprojekt Flade Sø, status.  
Forprojektet er tilendebragt, og den egentlige projektbevilling er 
ansøgt. Vi håber at kunne komme i gang med 
myndighedsbehandling meget snart. Vil gerne have tilsagn ”i 
hånden” inde myndighedsbehandling starter. John Hansen, Thisted 
kommune opfordrede til at starte myndighedsbehandlingen, og 
Thisted Kommune vil gerne kigge på projektet inden det egentlige 
tilsagn. 
 
Digitale Naturguides. 
De kendte vandreturfoldere erstattes af digitale naturguides. Der 
kommer en række i løbet af et par måneder. Gamle foldere vil 
fortsat kunne fås så længe lager haves. De digitale guides suppleres 
af en papirudgave i foldet A4-format. Fordel med de nye, 
elektroniske foldere er, at de er hurtige at revidere. Man kan 
udskrive folderne hjemmefra inden man går i naturen. Vi vil dog 
fortsat have nogle folderkasser på udvalgte steder, som vi forsyner 
med relevante prints. De elektroniske foldere vil også blive 
tilgængelige på ”Ud i Naturen”. 
 
Orientering fra Jammerbugt Kommune.  
Marianne Fisker redegjorde for et samarbejdsprojekt mellem 
Jammerbugt Kommune (JK) og NST Thy om et shelterprojekt ved 
Janum Kjøt. Herfra er skiltet til Egebjergfredningen. 
JK er i gang med at gennemføre rydninger på og under Lien mellem 
Hjortdal og Tranum plantage, jf. fredningen fra 2009, som 
supplerer Naturstyrelsens. 
Der skal laves desuden et stiforløb langs med Lien, og kobles 
sammen NST’s stisystem. Marianne oplyste, at der er planer om 
føre Hærvejsruten til Hanherred. NST Thy afventer og kigger på 
sagen, når den dukker op.  
 
 

 
5. Bedre info om test-vindmøllerne i Østerild plantage. 
 Finn Borup har foreslået information om de opstillede vindmøller i 

testcentret. Projektleder Claus Rasmussen har båret ideen videre til 
Vindmølleindustrien, og alle implicerede er med på ideen.  
Folk har nu fået lov til i bil at køre ind ad Testcentervej til 
materielpladsen, og her vil NST Thy opstille kopi af de infotavler, 
der findes på p-pladsen ved Plantør Krogs Vej.  
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Søren Kiel efterspurgte mulighed for guidede ture til Testcenteret. 
Der er brug for positiv medvirken fra NST Thy (kørselstilladelser, 
guidning m.m.)  
Ditte svarede: Vi har lavet mange ture, og vi kan fortsætte, men det 
bliver med brugerbetaling. 
 

6. Næste møde. 
Emner: 

 

 Se status i Østerildprojektet og evt. mødes i testcentret bl.a. se 
på fugleovervågning m.m. 

 Status vedr. projekt ”Rynket Rose” (LIFE Kystnær natur). 

 Besigtige gode naturplejeprojekter, hvor jagt og jægere bliver 
tilgodeset? 

 
Dato: 22.maj 2014 kl. 14:00. 

 
7. Eventuelt. 

Holger havde bemærkninger til referatet fra seneste møde: 
Rød spidsmus = spidssnudet frø.  
Holger Søndergård citeret for en udtalelse om ridesti. Tage 
Espersen er det rigtige navn. 
Referat tilstræbes udsendt indenfor 14. dage. 
 
Revideret adresseliste vedhæftes referatet 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Karsten Frisk  
72 54 39 70  
KFR@nst.dk  
 


