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Referat af brugerrådsmøde for Skov- og Naturstyrelsen (SNS) Thy den 
9. november 2010.  
 
Til stede: Ditte Svendsen, SNS Thy, skovrider. 
 Herman Peter Jensen, Danmarks Idrætsforbund. 
 Hans Christian Mikkelsen, Friluftsrådet. 
 Holger Søndergaard, Biologisk Forening for Nordvestjylland.
 Eigil Boye Mortensen, Beredskabsstyrelsen Nordjylland. 
 Finn Borup, Uorganiserede brugere. 
 Jan Kristensen, Dansk Ornitologisk Forening. 

Jørgen Jensen, Suppleant for Danmarks Naturfredningsfor-
ening. 
Jørgen Jensen, Suppleant for Danmarks Naturfredningsfor-
ening. 
Henrik S. Kristensen, SNS Thy, klitplantør. . 
Thorbjørn Nørgaard, SNS Thy, skovfoged. 
Karsten Frisk, SNS Thy, sekretær for Brugerrådet. 

 
Ikke til stede, Karl Chr. Thøgersen, Landboforeningerne v. Landbo Thy 
Afbud Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund. 
 Marianne Kjeldstrøm-Fisker, Jammerbugt Kommune. 
 Martin Friis, Morsø Kommune. 
Uden afbud: Ole Olsen, Thisted Kommune. 
 John Olsen, Turistorganisationerne. 
 
 
1. Velkomst og præsentation af det ny- og genudpegede brugerråd. 
Ditte Svendsen indledte mødet med at byde velkommen til Karsten Frisk, 
der er ny sekretær for brugerrådet. Karsten er nyansat fuldmægtig SNS Thy 
og kommer fra en stilling som maskinstationsleder i SNS Driftsregion Nord. 
Herigennem har Karsten gennem snart 20 år haft et tæt samarbejde med 
SNS Thy om skovning, udkørsel og flishugning er herigennem ganske godt 
bekendt med forholdene på SNS Thy. 
 
Skovrider Ditte Svendsen bød velkommen til det ny og genudpegede til 
brugerråd. Hvert rådsmedlem kan evt. vælge en suppleant. Man sørger selv 
for, at træffe aftale med suppleanten og at denne får tilsendt relevant mate-
riale. Som en service kan vi dog løbende sende c.c. af referater og indkal-
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delser til suppleanten. Ditte meddelte, at alle kan sidde i rådet i 4 år. Med 2-
3 møder om året, kan vi på denne måde bevare kontinuiteten.  
Liste over det nyudpegede brugerråd er vedlagt som bilag. 

 
2. Implementeringsplan for Nationalt testcenter i Østerild og den vi-

dere proces herfra 
En del af rådets medlemmer har tidligere deltaget i rådsmøde om emnet 
samt offentligt møde i Østerild. SNS fik til opgave i løbet af meget kort tid at 
skulle lave en implementeringsplan og inddrage offentligheden heri. Under 
idefasen benyttede mange sig af tilbuddet om at blive hørt. Implemente-
ringsplanen blev udarbejdet under en 3 dages workshop sammen med 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), hvor man gennemarbejdede en ræk-
ke standardmodeller for bevarelse/genopretning af naturen i Østerild og 
Hjardemål Plantager i forbindelse med etablering af det Nationale Testcen-
ter for Vindmøller. Der blev arbejdet med forskellige scenarier for udvikling 
af naturen afhængigt af de nuværende forhold. 
 
Høringsfasen var på grund af den overordnede tidsramme desværre meget 
kort, hvilket medførte kommentarer, der gik på mangel af saglig dialog. Vi vil 
derfor gerne forud for konkrete tiltag iværksættes tage kontakt til berørte 
organisationer. Skov- og Naturstyrelsen Thy skal alene tage stilling til natur- 
og rekreative konsekvenser af testcentrets etablering, ikke for og imod et 
testcenter.  
 
Klitplantør Henrik Schjødt Kristensen fremlagde projektet for brugerrådet. 
Henrik støttede sin fremlægning af ophængte plancher , der beskriver im-
plementeringens forskellige faser.  
 
Projektets implementeringsplan kan findes på dette link på internettet: 
http://www.blst.dk/LANDSKABET/Testcenter/Planen/
 
Skovfoged Thorbjørn Nørgaard redegjorde for de publikumsmæssige 
aspekter i etablering af Nationale Testcenter for Vindmøller. Der bliver skil-
tet for adgangsveje, etableret udsigtstårne, så man kan følge implemente-
ringsprocessen fra flere forskellige steder i området. Der etableret et be-
søgscenter, hvor man kan finde beskrivelser af hele projektet. 
 
3. Ændringer i forbindelse med Naturstyrelsens oprettelse 1.1.2011 
Skov- og Naturstyrelsen Thy bliver fra 1. januar 2011 en del af den  nye 
Naturstyrelsen med Niels Christensen som chef. Der bliver oprettet i alt 3 
landsdelsregioner. Der vi region nord være tilknyttet 8 enheder hvoraf nogle 
er tidligere skovenheder og andre sammenlagte enheder af både miljø-
centre og skovenheder..  
 
I den ny styrelse skal der samarbejdes om oplagte emner, f.eks. om nye 
naturplaner. Vi skal – også tværgående - gøre brug af den faglig kompeten-
ce, der er til stede i den nye organisation. Lokalenhed Thy fortsætter indtil 
videre med de hidtidige opgaver, og Ditte er fortsat chef. Vi fortsætter med 
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samme bemanding og eget budget. Der kan blive pålagt besparelser som i 
den øvrige del af det statslige system. 
 
Fra 1. november begyndte arbejdet med ny hjemmeside til Naturstyrelsen. 
Det resulterer i, at vi ikke selv kan redigere på hjemmesiden. Man vil måske 
kunne opleve en midlertidig træghed i systemet og i formidlingen. 
 
Vi har mange piktogrammer og skilte m.m. med SNS-logo og navn. Dette vil 
blive ændret løbende. 
 
4. Orientering 
 

• Lokale Grønne Partnerskaber ( LGP).  
 

Der er indgået en ny aftale om LGP. Den løber frem til 2015 og der 
er afsat 5 mio. kr. årligt. Som hidtil prioriteres projekter som både 
forbedrer naturen og befolkningens adgang til naturen.  
Ordningen har hidtil været en stor succes - også lokalt i 
Thy/Mors/Hanherred, hvor 4-5 projekter har fået støtte på den gamle 
ordning. Den nye ordning som har eksisteret siden oktober har alle-
rede givet tilsagn til to store projekter - Naturplejenetværk i NV Jyl-
land og Den Grønne Fælled i Biersted.  
Der er tre ansøgningsfrister pr år. 1.1.; 1.5. og 1.9. Alle projekter 
skal inden ansøgning have været forelagt de Grønne Råd i de re-
spektive kommuner. 
Interesserede kan se mere om ordningen på dette sted: 
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekttyper/groennepartn
erskaber/
 
SNS Thy / Thorbjørn Nørgård administrerer ordningen for Thy, Mors 
og Jammerbugt kommuner. 

 
 

• Adoption af publikumsfaciliteter i Nationalpark Thy, genbevilling i 
2011 

 
I 2008 og 2009 oprettedes en ny pulje på 12 mio. kr. kaldet Bedre 
Friluftsliv til Befolkningen. Hensigten med ordningen var, at borgere 
og foreninger kunne foreslå friluftstiltag i deres lokale statsskove el-
ler på andre arealer. De mange forslag er så blevet prioriteret og 
fordelt ud fra nogle overordnede kriterier som geografisk fordeling, 
bynærhed, nuværende faciliteter m.m. 
SNS Thy blev tildelt 5 projekter; kørestolsrute i Svinkløv plantage, 
indhegnet hundeskov i Langdal plantage, bænke til Kystruten på 
Mors, permanent afmærkning af 1/4 og  1/2-marathon ruten i Natio-
nalpark Thy og endelig adoptioner af publikumsfaciliteter i  National-
parken.  
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En del af projekterne blev igangsat over vinteren 2009-2010, men i 
foråret blev de projekter, som endnu ikke var igangsat, sat i bero 
som led i Regeringens økonomiske genopretningspakke.  
 De standsede projekter er kørestolsruten i Svinkløv og adoptioner 
af publikumsfaciliteter i Nationalparken. En del af det sidstnævnte 
projekt, Sundhedssporet i Vandet klitplantage, er dog gennemført 
sammen med Thisted Kommune og Gå i Gang netværket. Se mere 
om sundhedssporet på www.sundhedssporet.dk
 
De øvrige standsede projekter vil blive igangsat i 2011 efter genop-
tagen kontakt til de foreninger m.fl. som gerne vil være med til at la-
ve og adoptere friluftsfaciliteterne. 
 
Thorbjørn Nørgård fortalte derudover om en ny pulje man kan søge. 
En pulje som relaterer sig til projekter som forbedrer befolkningens 
adgang til fortidsminder og /eller fredede naturområder og forbedrer 
formidlingen af disse. Vel at mærke på lokaliteter som ikke ligger i 
skov og som ikke er ejet af Skov- og Naturstyrelsen.  
Projekter som både indeholder fortidsminder og fredede arealer prio-
riteres højst.  
 
Puljen er på 4 mio. kr. årligt og løber indtil 2015. Der er tilsyneladen-
de ingen ansøgningsfrister; man kan søge løbende. 
Ordningen hører under landdistriktsprogrammet, men Skov- og Na-
turstyrelsen står for sagsbehandlingen.   
 
Se mere om ordningen på: 
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekttyper/Friluftsfacilitet
er/
 
• Nationalpark Thy "Status for projektet " Adgang til Nationalpark 

Thy. 
 
Ditte Svendsen gav en kort status. Handicapstien ved Hanstholm fyr 
er etableret. Ligeledes er 1. etape af den gennemgående cykelsti, 
Hanstholm-Klitmøller, dog pålægges slidlag først i foråret 2011. Bru-
gerrådet har besigtiget begge delprojekter. Senest er der etableret 
og skiltet nye adgangsveje for gående og cyklister  fra Klitmøller og 
mod øst ud i Nationalpark Thy.  
 
I 2011 arbejdes videre med næste etape af cykelstien til Vorupør og 
hvis økonomien rækker også strækningen Agger-Agger færgehavn. 
Desuden etableres lokale stier syd for Klitmøller og et antal fugletår-
ne. 
 
Der er et særdeles konstruktivt samarbejde mellem Thisted Kom-
mune og Nationalpark Thy om projektets gennemførelse. 
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Ny vandretursfolder over Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplan-
tage og ”På mountainbike i Vilsbøl Klitplantage” blev udleveret.  
 
Holger Søndergaard præsenterede bogen Kunstnere i Nationalpark 
Thy, udgivet af BFN. I øvrigt oplyste Holger, at BFN’s hæfte om Na-
tionalpark Thy nu genoptrykkes i let revideret udgave, først på 
dansk, men senere også på engelsk og tysk. 
 

5. Eventuelt 
Intet. 
 
6.   Næste møde 
Næste møde afholdes medio maj 2011. Datoen er efterfølgende fastlagt til 
torsdag den 19.5.2011. 
Det blev foreslået, at næste brugerrådsmøde henlægges til området om-
kring Svinkløv Plantage og man bl.a. ser naturgenopretningsprojektet ved 
Hjortdal Dambrug og Slette Å. 
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