
Referat af møde i Brugerrådet for SNS Vendsyssel den 6. april 2010 
 
Frederikshavn kommune: 
Dansk Orienterings Forbund Aage Thomsen AaT 
Danmarks Naturfredningsforening: Edmund Simonsen ES 
Danmarks Jægerforening: Poul Beit Jensen PBJ 
Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA 
Friluftsrådet: Thomas Jensen TJ 
Friluftsrådet: Louis Rovs Hansen LRH 
Frederikshavn Kommune: Sisse Lindholm SL 
Total Forsvarsregion Nord: Steen Zûlow, SZ 
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby HS 
Dansk Kennelklub: Grete Veggerby Hansen GVH 
Læsø Kommune: Kim Rulle KR 
Projektmedarbejder Marie Ax medvirkede under pkt. 5 
Skov-og Naturstyrelsen, Vendsyssel: Jesper Blom-Hansen JBH 
Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr TS 
 
Fraværende: 
Hjørring kommune Thomas Lomholt  
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf 
Destination ”Naturen på Toppen”: Claus Brøndum 
Jammerbugt Kommune: Marianne Kjeldstrøm-Fisker 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser 
JAH bød nye deltagere velkommen.  
 

2. Driftsplanen er nu godkendt. 
JAH orienterede om Enhedens nye driftsplan, der nu er godkendt. Driftsplanen 
kan ses på Skov-og Naturstyrelsens hjemmeside. 
Ingen kommentarer i øvrigt. 
 

3. Retningslinjer for aktiviteter i vore skov-og naturområder. 
Skov-og Naturstyrelsen, Thy har vedtaget nye retningslinjer for øvelser og 
aktiviteter på enhedens arealer. Retningslinjerne blev omdelt. Der blev holdt en 
lille læsepause.  
JAH forklarede at denne problematik diskuteres overalt i landet i øjeblikket. 
Aktivitetsniveauet er stærkt stigende. Det giver et øget pres på naturområderne, 
og vi skal dagligt forholde os til udvidelse af aktivitetsniveauet. Det er Skov- og 
Naturstyrelsens mission og vision at skabe natur og oplevelser for alle. Det er 
derfor også vigtigt, at vi nu får diskuteret, hvordan de fremtidige rammer for de 
mange forskellige aktiviteter skal være. 
Se mere om mission og vision på http://www.skovognatur.dk/Om/Maal/
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Det er bl.a. for at kunne leve op til missionen, at vi koordinerer alle aktiviteter ( o-
løb, jagter,  militærøvelser, overlevelseskurser m.m.) som finder sted på SNS 
Vendsyssels arealer; så flest mulige hensyn kan tilgodeses på en gang.  
SNS, Vendsyssel har nu måttet sige nej til en del af jægernes hundetræning og 
anden hundetræning. Vi får klager fra modsatrettede interessenter. 
H S spørger om dette papir nu vil give større problemer med Forsvarets adgang 
til øvelser. 
JAH: Terrænet er noget civilister har til låns i fredstid. Forsvaret skal ikke ansøge, 
de meddeler af høflighed.  
SZ: Forsvarets enheder er blevet færre i de seneste år. Vi forsøger at koordinerer 
mellem alle områderne så optimalt som muligt. Vi har nogle problemområder, 
men vi søger at fordele belastningen så jævnt som muligt. 
TJ: Synes ikke, at det er særlig smart, at man sidder og laver disse regler 
distriktsvis. Disse regler bør laves så de gælder for hele landet. 
PA: Nævnte at man inden for O-løberne har en særlig aftale, som pt. er ved at 
blive genforhandlet. Mener i øvrigt som TJ. 
JAH: Vi skal have møde i næste uge med Råbjerg jagtforening, som gerne vil 
træne hunde i vanddressur i Bunken klitplantage en til to gange om ugen. Vi har 
svaret, om ikke man kan finde et vandhul ude på en mark. Det er et eksempel på, 
at det ikke kan forhandles centralt. Det afhænger af den lokale vurdering. 
TJ: Synes ikke det ændrer på det principielle om, at det bør forhandles centralt. 
Der vil altid være brug for lokale vurderinger alligevel. Det er svært for 
Brugerrådet at vurdere sådan et eksempel. 
ES: Bakker op om TJ´s synspunkt. Gør opmærksom på, at der ud fra DN´s 
synspunkt kan være behov for at sådanne vandhuller ikke bruges så meget til 
hundedressur. 
PBJ: Der skal bruges ca. 10 træningsgange til vanddressur, men det behøver jo 
ikke at være i weekenden.  
PA: Det store O-løbspres i år med O-løb skyldes at klubben har afholdt 
verdensmesterskaber i O-løb. Antallet vil blive væsentlig mindre femover. 
KR: Foreslår at der laves overordnede retningslinjer med tilpassede lokale 
retningslinjer. Er selv jæger og mener nok, at man kan finde egnede vandhuller at 
træne i. 
AaT: Bakker op om TJ´s synspunkter. 
JAH: Efterlyser råd til den lokale administration af brugerreglerne. Er vi for rigide i 
vores administration af brugsreglerne? 
TJ.: Man må nok forvente, at der klages. 
KR: Når der kommer klager fra begge sider, så tyde det på, at distriktets 
administration har fundet et passende omdrejningspunkt. Synes i øvrigt at 
jægerne behandles udmærket. 
KR: Det er ikke altid overordnede regler passer i den lokale enhed. 
JAH: Brugen af naturen stiger voldsomt. 
TJ: Derfor er det jo også vigtigt at få lavet nogle nationale regler, så de 
problematiske datoer bliver accepteret. Samtidig får man en god snak med dem 
der belaster mest nemlig jægerne og o-løberne. 
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PBJ: Jægerne betaler for at drive jagt på en række betingelser. Disse betingelser 
kender jægerne. 
HS: Kan man ikke trække aktiviteterne, så de foregår udenfor ynglesæsonen? 
TJ: Er meget enig med PBJ. 
PA: Peger på, at O-klubben har et fortræffeligt samarbejde med jægerne. 
JAH: Det er nok heller ikke så meget ”de gamle” brugere, som giver problemer. 
Der er mange nye brugergrupper på vej. Keitsufere, havkajakker, mountainbikes. 
Rov: Bruges naturen til sundhed eller underholdning? 
ES: De enkelte brugergrupper skal tage hensyn til hinanden. En ny brugergruppe 
er f.eks. skiløbere. Her er o-løberne nogle gange kritiske. 
SZ: Tilslutter sig overordnede retningslinjer. Hvis der kommer stramninger, som 
ikke gælder hele landet, så ha vi brug for at få løst de problemer der kan opstå og 
som opstår. Vi har to værnepligtshold pr. år på Afghanistan træning, 
Jægerkorpstræning samt nogle få specialtropper. 
PBJ: Der kan jo heller ikke drives kommercielle brug af statens arealer 
AaT.: Nævnte ulovlig og forkert brug af naturarealerne. Hvem tager sig af det? 
TJ: Det skal anmeldes til politiet. 
KR: Håndhævelsen er meget svær. Man skal være der når det foregår. På Læsø 
er der f.eks. en del ureglementeret brug af ryttere. 
TJ: Når kl. er 4 så har SNS jo ikke nogle folk til at håndhæve reglerne. 
JAH: Det er ikke håndhævelsen der kan hjælpe. Det er formidling og oplysning. 
KR: Hestefolkene er næsten de værste. De er meget hårde i deres brug af 
arealerne. 
TJ: Kan ikke bakke det foreliggende papir op. Det bør undersøges, om der er 
nogle nationale regler. Foreslår at vi til næste møde, laver nogle retningslinjer for 
hundeproblemerne. Hvis der kommer flere nye problemer, så må man tage dem. 
PBJ: Det er nu jægerne skal træne deres hunde. Der er snart ikke et 
træningsområde tilbage. Hvis man kan finde en løsning om at vandhullerne kan 
bruges fra juli og resten af året, så kan vandhullerne bruges. 
SZ: Tilslutter sig TJ. Kan godt lide at man snakker problematikken igennem med 
den enkelte brugergruppe. Altså de enkelte interessenter. Vil gerne på lokalt plan 
være med til at finde nogle retningslinjer. 
KR: Foreslår, at retningslinjerne tilpasses de lokale forhold.  
TJ: Vil prøve at rejse spørgsmålet centralt. 
JAH: Vi tilpasser papiret til de bemærkninger, som er kommet i dag. Dvs. papiret 
tilpasses med lokale retningslinjer. 
 

4. Muligheden for en flyveplads syd for Skagen plantage. 
LRH fremlagde sit forslag til en flyveplads i området ca. 1,5 km nord for Hulsig 
mellem landevej og jernbane. Krav til oprettelse af en flyveplads fremgår af et 
notat udarbejdet af Rovs, og som vedlægges som bilag til dette referat. 
JAH: Få kommentarer. Det foreslåede areal hører ikke ind under Skov-og 
Naturstyrelsens område, så det er Frederikshavn kommune, der skal kontaktes: 
Det ligner § 3 område. Så det skal behandles derefter.  
JAH takkede Rovs for orienteringen. 
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5. Projekt Østerklit  
Marie Ax, som er enhedens projektmedarbejder, gennemgik Projekt Østerklit. I 
2006 fik enheden tilladelse til opførelse af et stuehus ved Østerklit. Stuehuset 
skulle være en rekonstruktion af det stuehus der nedbrændte i 1981. Der blev 
også givet en Skovlovstilladelse, Landzonetilladelse og dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven kap. 8 (klitfredning). Tilladelserne bortfaldt i 2009, da de 
ikke var blevet udnyttet. 
I 2009 beskrives et nyt og større projekt med opførelse af yderligere en ejendom, 
som tidligere har været naboejendom til Østerklit. Der etableres en ny 
projektgruppe som opnår tilsagn fra Hjørring Kommune om gode muligheder for 
dispensation i henhold til lovgivning. I 2010 giver Miljøcenter Ålborg afslag til 
opførelse af de 3 bygninger. 
For at komme videre er der nu nedsat en projektgruppe, som udarbejder en ny 
projektbeskrivelse med udgangspunkt i den første plan om genopførelse af 
stuehuset til Østerklit. 
JAH: Hvad skal der være inde i huset? 
PA: Er der statistik for hvor mange der bruger stedet som det er i dag? 
JAH: Området besøges årlig af omkring 300.000 personer. 
TJ: Det lyder spændende med den ekstra gård. Det vil da være udmærket at 
flytte den anden gård så langt ind på den anden side af fredningslinierne, at man 
kan få den ekstra gård. 
AaT: Det vil være fint at få afmærket den anden gård. 
 

6. Samarbejde om et nyt projekt omkring Nybæk plantage. 
TJ: Den oprindelige tanke var at få Stitaskforcegruppen og Vrensted Rideklub og 
DN Friluftsrådet med ind i arbejdet med udviklingen af Nybæk plantage. 
Indgangen har heller aldrig været særlig tiltalende. Det er udmærket, det der er 
lavet nu, men Friluftsrådet vil gerne have et samarbejde med det omkringliggende 
område. Vi vil gerne udvikle området noget mere. Det er den eneste bynære 
skov, der inden for en rimelig afstand. 
PA: Løkken Skole er interesseret i et ”Find vej” – projekt.  
JAH: De overordnede driftstiltag går på at få sikta væk og få fjernet contorta samt 
skabe bedre diversitet og en bedre indgang til området. 
SE: Kan der gøres lidt pænere rundt om søen. Opgravningsmaterialerne fra søen 
ligger stadig tilbage. 
TJ: Har også set kronvildt i området. 
PBJ: Hvis det bliver en bynær skov, så er det ikke sikkert at kronvildtet står der 
endnu. 
JAH: Tager bemærkningerne med i det videre arbejde med udviklingen af 
området. 

7. Bygningerne på Rubjerg Knude. 
JAH: Bygningerne ser efterhånden grimme ud. Hvad skal vi gøre? 
TJ: Det er vigtigt at sørge for, at bygningerne ikke er farlige, og i øvrigt lade dem 
være indtil de ”lider en naturlig død”. 
PBJ: Vi skal passe på ikke at komme i samme situation som med Mårup kirke. 
AaT: Bakker op om TJ´s synspunkt. 
KR: Sæt infotavle op som forklarer hvad der sker i området. 
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JAH: Konstaterede, at det er Brugerrådets synspunkt, at bygninger bliver 
stående, og at vi sørger for informationtavler, der fortæller bygningernes historie. 
 

8. Orientering om større projekter, som enheden deltager i. 
JAH: 

• Henvendelse fra Læsø kommune om samarbejde om Natura 2000 
planerne på Læsø. 

• MVJ-ordninger enkelbetalingsordning. 
• Forstyrrelsesfrit område i Tranum 
• Stort flisningsprojekt. 
• VVM vedr. udvinding af hvidt sand i Tranum. 
• Begynder at fjerne contortafyr fra Skagen klitplantage. 
• Blue Reef projektet i havet nordvest for Læsø. Vi har ansat naturvejleder 

Karin Krogsgaard til at færdiggøre informationen om projektet. 
• Salg af sommerhusgrunde. Den 16. marts vedtog staten at sælge 

sommerhus grunde, som er udlejet til sommerhusejere, der har lejet 
grundene af staten. 

• Vi har fået penge til friluftsprojekter 2X 150.000 kr. + 50.000 til 
motionsrute. 

• Strandrensning. Der er rundt om i landet forskel på, hvordan man 
foretager strandrensning. Vi har ikke så mange midler til at lave 
strandrensning, som vi hidtil har haft, så vi har opsagt aftalerne med 
kommunerne, og klarer selv det lovmæssige krav og strandrensning. 

• Projekt Coast Alive om sundhedsfremme ved brug af de internationale 
vandre-og cykelstisystemer. 

• Projekt Rekreative ruter om information og serviceing i forhold til de 
internationale vandre-og cykelstisystemer. 

• Projekt Nationale Naturruter 
• Koordinering af samarbejdet mellem kommuner og stat og turisterhvervet. 

 
9. Distriktets organisation og nye medarbejdere. 

JAH omdelte den nye organisationsoversigt. 
Hans-Henrik Jørgensen er flyttet til Skagen. På Læsø er der i stedet ansat en 
skovløber. Der er også ansat en skovarbejder i den sydlige del af området. Anne 
Mette Finderup Knudsen er ansat og arbejder hovedsagelig i Team friluftsliv. 
 

10. Brugerrådets sammensætning. 
JAH: Iflg. Retningslinjerne står der at medlemmerne sidder i 2 år og max. 4 år. 
Brugerrådets medlemmer bedes bekræfte skriftlig gerne ved e-mail den fortsatte 
mandat som repræsentant for vedkommendes organisation. 
 

11. Næste møde 
Vi sender indkaldelse ud til et møde til et møde i efteråret 
 

12. Evt. 
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Ingen bemærkninger. 
 
Referat: Torben Stæhr 
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