
Referat af møde i Brugerrådet for SNS Vendsyssel den 30. 10. 2008. 
 
Frederikshavn kommune Chatrina Kristensen CA 
Dansk Orienterings Forbund Aage Thomsen AaT 
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen JJ 
Danmarks Jægerforening: Poul Beit PB 
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA 
Friluftsrådet: Rovs Hansen RH 
Jammerbugt Kommune: Anne Mette Knudsen AMK 
Total Forsvarsregion Nord Flemming Andersen FA 
Nordjyllands Statsskovdistrikt: Jesper Blom-Hansen JBH 
Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr TS 
 
Afbud: 
Hjørring kommune Thomas Lomholt TL 
 
Fraværende:  
Destination ”Naturen på Toppen”: Claus Brøndum 
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf 
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby 
Dansk Kennelklub Jane Madsen 
Læsø Kommune: Søren Schmidt 
 
 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger 
 

2. Afskedigelser af skovarbejdere i SNS 
JBH gennemgik baggrunden for de seneste afskedigelser i SNS. 
I Skov- og Naturstyrelsen har vi i løbet af de seneste knap ti år gennemgået en 
modernisering fra traditionel skovdrift til en styrelse med naturgenopretning og 
naturoplevelser til borgerne som hovedopgaver. Den proces fortsætter og stadig flere af de 
traditionelle opgaver falder bort.  
Denne udvikling betyder desværre, at der ikke længere er arbejde til så mange 
skovarbejdere, som der i dag er ansat i styrelsen. På den baggrund har vi skullet igennem 
en omfordeling af styrelsens ressourcer. Det betyder blandt andet, at 56 
skovarbejderstillinger (lønsumsårsværk) falder bort, heraf sker dog en omplacering af 10 
stillinger som placeres på andre enheder.  
 
Skov-og naturstyrelsen, vendsyssel skal reducere årsværkene fra 27 årsværk til 20 
årsværk. Det drejer sig om 6 helårsbeskæftigede og to flextidsansatte. 
Der er afskediget forholdsvis mange i enhedens sydlige del. I dag har vi en mand i hver af 
de større skove + 2 naturvejledere + to traktorførere. 
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3. Konsekvenser, jf. pkt. 2. (kontakt til publikum, vedligehold af faciliteter mv.) 
PA fremførte, at vi i dag bruger en del entreprenører, og nu bliver der vel brug for flere. 
JBH Forklarede, at skovarbejderne i større grad skal bruges til naturpleje og friluftsopgaver. 
PBJ spurgte om, entreprenørerne vælges tilfældigt. 
JBH forklarede at stort set alt foretages efter udbud, men der hvor vi har en tydelig 
benchmarking kan vi tage entreprenører ind uden udbud. 
AMK Det lyder som om at brugerne måske i større grad skal ind i 
vedligeholdelsesarbejdet? F.eks. vedligeholdelse af rideruter. 
JBH nævnte, at det vil være fint at få flere borgere inddraget. Men det kræver en del 
arbejde alligevel, blandt andet fordi arbejdet skal planlægges og sådanne brugergrupper 
også skal serviceres. Vi har allerede i dag en række brugergrupper, som f.eks.: Østerklit 
Stokmøllelaug, Astrup borgergruppe, der passer aktivitetspladsen i Astrup, brugergruppen i 
Kajholm og cykelruten i Blokhus. 
 
JBH. Vi er i den situation, at vi nu skal overveje hvor mange nye vandreruter, vi skal tage 
ind, da vi bliver nødt til at prioritere ressourcerne. Kommer der et ønske om en 
mouintaincykelrute, er vi åbne for det, men vil så også gerne en brug af ruten. Hvis ruten 
laves og bruges er det ok, hvis den ikke bruges nedlægger vi den igen. 
I Blokhus klitplantage afholdt vi i sommer et borgermøde, hvor der en sommeraften mødte 
ca. 60 personer frem og var med til at diskutere, hvad vi skal bruge Blokhus klitplantage til. 
Vi spurgte de fremmødte om, hvad de gerne ville have i og bruge plantagen til. Der 
fremkom en række forslag, som vi nu er ved at bearbejde. 
 
PBJ Det ser ud til, at der er lagt op til at de enkelte brugergrupper ikke kan tåle hinanden, 
men er det smart at fordele skovene mellem brugergrupperne? 
JBH Så har jeg vist ikke udtrykt mig klart nok. Der skal være plads til alle, men det er f.eks. 
ikke smart at rytterne rider på cykelstier og vandreruter. Hundeskoven skal ikke ligge 
sammen med en naturlegeplads osv.  
JJ med hensyn til klitdæmpning har jeg et forslag til at spare på arbejdskraftressourcerne. 
Ved Rubjerg kunne man ophøre med at lave klitdæmpning i området, og DN som lodsejer 
ser gerne at dæmpningen ophører. 
JBH forklarede, at når vinden er i det rigtige hjørne, så når sandet helt ind til Hjørring og 
også indover landbrugsområderne, der ligger i vindretningen. 
 

4. Enhedens nye organisation under den nye Skov-og Naturstyrelse. Skal vi have en ny 
sammensætning af Brugerrådet? 
JBH fortalte, at vi i endnu større grad fremover har organiseret os i at arbejde i teams. 
Thomas Retsloff er afløst af Hans-Henrik Jørgensen, og er ansat på fuld tid. 
JBH repeterede baggrunden for oprettelsen af Brugerrådene, som har sin oprindelse i 
Svend Aukens tid. I dag er der et større ønske om at styrke brugerinddragelsen. Derfor 
skulle vi måske snakke om, om vi skal ned i mindre brugerråd, som kan være mere lokale 
og måske endda tematiske. 
CA synes at brugergrupperne skal være geografiske. 
PBJ Der er mange måder at gøre det på, men det er også svært. Den måde, hvor vi indtil 
nu har diskuteret på tværs, det vil jo gå fløjten. Kan godt se, at hvad der foregår i Hune og 
længere væk, men det har vi måske ikke rigtig interesse i. Kan vi lave et stort brugerråd, og 
nogle mindre lokale grupper? 
JJ kan godt se, at der kan være behov for nogle ad hoc brugergrupper til mere specifikke 
projekter. Det nuværende Brugerråd er vel mere et sted, hvor SNS får kendskab til 
organisationernes meninger. 
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AMK foreslår, at der kun laves en brugergruppe, og mener at mener, at der ofte opstår 
brugerinteresser når der opstår konflikter. Men afhold gerne en borgerinddragelse som  i 
Blokhus. Evt. oprette lokale Brugergrupper hvortil man kunne man holde valg.  
JBH Når vi har afholdt et borgermøde som i Blokhus, så iværksætter vi de projekter, som 
bliver resultater af mødet. Herefter kan der gå en tid, inden der igen bliver behov for at lave 
en brugerinddragelse. 
PBJ Er tiden ikke ved at være inde til at vi skal stramme op på Brugerrådet? Der er fortsat 
nogle, som ikke møder op. 
JBH sagde, at han ved sidste møde luftede tanken om, at gøre Brugerrådet mindre. 
 
Brugerrådet udtrykte utilfredshed med, at der er repræsentanter, der er udeblevet flere 
gange uden afbud. 
 

5. Borgerinddragelse i 2009. Hvor skal det være?  
JBH Vi vil gerne videre med brugerinddragelsen. Det kan være ligesom i Blokhus, men det 
kan også være på temaer.  
PA fortalte om et nyt projekt, som er lavet i samarbejde mellem DOF, Dansk skovforening, 
Friluftsrådet og SNS. DOF vil gerne indgå et samarbejde herom. 
PBJ synes, at man skal se noget mere på problemerne med ridning i Skallerupområdet. 
TGS fortalte, at Hjørring kommune kender problemet og arbejder hermed. 
JJ synes, at det er vigtigt at holde det geografiske fokus. Hvis man skal lave noget 
temamæssigt, er det bedre at gå via organisationerne, f.eks. jagten og 
jægerorganisationerne. Af områder kunne det være Skagen Odde eller Tornby klitplantage. 
RH sidder i Friluftsrådet for Kongelig Dansk Aeroklub og foreslår, at der burde være en 
landingsmulighed i Skagen. Det kunne være en på 30 m´s bredde på græssletterne ind til 
Skagen. 
JBH konkluderer, at vi mere skal gå på en lokalitet end på tema. En lokalitet næste år kan 
være Tornby klitplantage. 

 
ÅT spurgte til konflikter i Tornby og nævnte, at det kan være hensigtsmæssigt, at der 
skiltes med jagtafholdelse. 
PBJ har deltaget i flere jagter i SNS, og har ikke observeret problemer med publikum. 
AMK mener heller ikke at det er et problem, men det kunne være en service for brugerne, 
at man kunne oplyse om der er jagt i et område. 
PA kender hundefolk, som gerne vil kunne orientere sig om, at der er jagt i et område, så 
de kan finde andre steder at gå. De ønsker simpelthen ikke at skulle gå med deres hunde, 
hvor der afholdes jagt. 
JBH fortalte, at det er en klar vurdering i vores direktion, at der ikke skal annonceres jagt i 
et område, fordi det vil signalere, at publikum ikke er velkomment. Hvis et enigt Brugerråd 
ønsker, at spørgsmålet skal rejses igen, så vil han gøre det. 
PA vil gerne kunne se på vores hjemmeside, om der er jagt i et område.  
ÅT mener også, at der er forskel på at sætte et skilt op i skoven og så oplyse om det på 
hjemmesiden. 
JJ synes, at det har fungeret godt indtil videre. Nu hører vi, at nogle brugere vil indskrænke 
deres brug, hvis der er jagt. Det er jo netop ikke meningen med at tillade afholdelse af jagt 
på statens områder. 
RH nævnte, at Frederikshavn kommune lukker skoven i Bangsbo, når der afskydes. 
JBH fortalte, at vi siger nej til andre ansøgte aktiviteter, når der er jagt, for ikke at få blandet 
aktiviteterne. 
FH spurgte, om man ikke blot kan skrive, at der er jagt og henvise til et andet område at 
færdes i? 
AMK spurgte, om organiserede brugere kan få en liste over, hvornår der er jagt i en skov? 
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JBH forklarede, at en sådan åben liste vil give mange hegnsskytter. Derfor vil vi ikke 
offentliggøre en sådan liste. 
 

6. Arbejdsplan 2009: Brugerrådets forslag. 
JBH forklarede, at vi indkalder forslag til arbejdsopgaver både blandt vore brugere, men 
også blandt alle vore medarbejdere. En stor fælles arbejdsplandag blandt alle ansatte blev 
afholdt for nylig, og vi har allerede mange forslag til nye arbejdsopgaver. 
AM rideruten langs sti 100 skal gøres færdig, og vi skal lave en fælles indvielse. 
JJ handicapstien i Rubjerg klitplantage renoveres. 
PA Foreslår det nye projekt ”Poster i skoven”. 
AMK Madpakkehus i laden ved Lille Norge med pejs osv. 
PBJ bedre skiltning til Østerklit og til Søerne i Tversted. 
PBJ Oprensning af grøfter i Skagen klitplantage Øst. 
JJ bedre oplysninger om, hvor der skal være urørt skov. Forklar hvad meningen er. 
PA Fjern flismateriale inden marts i Tornby pga. stort lands o-løb  
 
 

7. Driftsplanen 
JBH der skrives stadigvæk på driftplanen. Der kom ikke høringssvar, der rokkede ved 
principperne i planforslaget. 
Det fremtidige driftsplanarbejde vil blive ændret. JBH sidder selv med i en arbejdsgruppe 
herom. 
 

8. Mårup Kirke 
RH syntes, at der er truffet en fin beslutning. 
JBH nævnte, at beslutningen jo også blev truffet i Brugerrådet. Fortalte efterfølgende om 
nogle af de interessante fund, der er gjort i forbindelse med nedtagningen. 
JJ Hvad er prognosen for en genopførelse? 
JBH den kan ikke opføres fuldstændig autentisk. Men mursten, marksten, blytag og 
inventar kan genbruges. Det er planen at gøre adgangen til området kørestolvenligt. 
JJ foreslår, at området holdes på det niveau, der er nu. 
TS forklarede, at den nuværende P-parkeringsområde er midlertidigt. Når arbejdet er 
færdigt, vil den gamle parkeringsplads blive åbnet igen. 
RH spurgte om, hvornår nedtagningen er færdig? 
JBH regner med, at vi har åbnet området i løbet af godt 14. dage. 
JJ Ministeren har en del af æren for at forløbet er gået rigtigt godt. 
Brugerrådet udtrykte i enighed anerkendelse overfor Skov-og Naturstyrelsen af, at projektet 
med nedtagningen af Mårup kirke er forløbet godt. 
 
 

9. Næste møde 
22. april 2009 kl. 13.30 
 

10. Eventuelt 
JAH nævnte, at grønne projekter får stor vægt fremover. 
AMK Ser gerne et projekt for naturgenopretning af Sandmosen og Udholm mose. 
JBH nævnte, at vi har snakket om det ønskelige i at genetablere Ingstrup sø. Man kunne 
også lave større forstyrrelsesfri områder. 
 
 
 
Referat: Torben Stæhr 

 

 4


