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2. møde i brugergruppen for naturprojekt Tissingvig 
      
7. januar 2009 kl. 19:00 – 21:15 i Mollerup Mølles lokaler i Thissinghuse.  
 
Til stede:  Per Thilkjær Nielsen (Danmarks Naturfredningsforening) 
 Åge Andreasen  (Thissinghuse Beboerforening) 
 Arne Kirk  (Morsø Kommune) 
 Michael Dickenson (Morsø Kommune) 
 Jens Jørgen Pedersen  (Dansk Ornitologisk Forening) 
 Anette Brochmann (suppleant for Ib Poulsen, Redsted Beboerforening) 
 Jens Kristian Kjærgaard (Biologisk Forening for Nordvestjylland) 
 Jørgen Gade  (Lodsejere) 
 Flemming Møller (Lodsejere)  

Kim Fredholm (suppleant for Kjeld Gregersen, Jægernes Kommunale 
Fællesråd) 

Ditte Svendsen (Skov- og Naturstyrelsen Thy) 
Henrik S. Kristensen (Skov- og Naturstyrelsen Thy) 
Hanne S. Jensen (Skov- og Naturstyrelsen Thy) 
Henrik B. Groth (Grontmij | Carl Bro) 

 
Afbud fra: Arne Højgaard (Morsø Landboforening) 
 Niels H. Larsen  (Morsø Lystfiskerforening) 
 Bente Kristensen (Morsø Turistforening) 
 
Fraværende: Jens Ole Kristensen (Mors-Thy Familielandbrug) 
 Jan Kristensen (Friluftsrådet) 
 
Opdateret adresseliste er vedlagt. 
 
1. Velkomst ved Ditte Svendsen 
Skovrider Ditte Svendsen fra Skov- og Naturstyrelsen Thy bød velkommen. Da det jo var et stykke 
tid siden vi havde mødtes sidst præsenterede alle tilstedeværende sig. En særlig velkomst til rådgi-
ver Henrik Groth. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
- Vedrørende det eventuelle affaldsdepot ved digehjørnet ud mod Søndervig kunne Morsø Kom-
mune meddele at de havde været ude at undersøge sagen og fundet lidt plast. Der blev dog ikke 
gravet på stedet, da kommunen mener det er op til ejeren af arealet at foranstalte yderligere under-
søgelser.  
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- Vedrørende afvandingsforhold har kommunen også kigget på dette. Der er lokaliseret et gammelt 
sluseværk sydøst for tilløbet af Nørå, som sandsynligvis stammer fra da ejerforholdene var ander-
ledes, og som ikke fungerer. Anlægget kan eventuelt benyttes i forbindelse med etablering af stier i 
projektet.  
- Højvandsklappen ved udløbet til Glomstrup Vig er nu renoveret og sikker 
- Morslands Historiske Museum udtrykte tidligere i forløbet ønske om at følge projektet på sidelinien 
og bidrage med historier til hjemmesiden, men har ikke ladet høre fra sig endnu.  
 
3. Præsentation af projektet ved Henrik B. Groth fra Grontmij | Carl Bro 
Rådgivningsfirmaet Grontmij | Carl Bro blev i september udvalgt til at gennemføre den detaljerede 
projektplanlægning for Skov- og Naturstyrelsen. Henrik Groth er hovedrådgiver, og var til stede for 
at præsentere de foreløbige skitser til hvordan projektet skal udformes. Planen er at rådgiveren 
indsamler aftenens bemærkninger og tager dem med i overvejelserne i den videre planlægning. 
Ved næste møde vil der blive præsenteret et mere samlet projekt, der også inkluderer beregninger 
af næringsstofomsætning, konsekvenser for fisk og fugle, Natura 2000 konsekvensvurdering, publi-
kumsfaciliteter og kulturmiljø. 
 
Først blev de nuværende forhold gennemgået i detaljer, inklusiv drænforhold og kanaler. Der er 
ifølge Henrik Groth noget der tyder på at Nordre Landkanal er dybere og bredere end det er angivet 
i det vandløbsregulativ der gælder for kanalen. Pumpestationen fungerer i øvrigt igen. Projektet går 
jo ud på at fylde vand i vigen igen og derved tilbageholde næringsstoffer så de ikke løber videre ud 
i Limfjorden, men ikke før forholdene er klar!  
 
Rådgiverens forslag går ud på at nedlægge diget langs den nordlige bred og fylde Nordre Landka-
nal op med jorden fra diget, dette vil give en mere glidende overgang fra terræn til sø og hele om-
rådet et mere naturligt udseende. Det vil også give bedre muligheder for at have kreaturgræsning 
helt ned til søbredden, hvilket kan reducere opvæksten af tagrør. Endvidere vil det også give mu-
lighed for større variationer i vandstand med den flade bredzone. 
 
Vedrørende adgangsforhold til området foreslår rådgiveren at der anlægges stiforløb langs den 
sydlige bred fra Thissinghuse til Nøråvej, og at der etableres P-plads ved Nøråvej. Lodsejerne ved 
indløbet af Nørå er positive overfor ideen. Stien kan for størstedelens vedkommende anlægges på 
det eksisterende dige, der dog skal renoveres og udjævnes for at kunne fungere som underlag for 
stien. Hvor der ikke er dige kan stien anlægges på eksisterende markvej. 
 
Vedrørende den fremtidige vandstand oplyste Henrik Groth at slusen skal opretholdes for at fast-
holde en ferskvandssø og ikke blive påvirket af Limfjordens vandstand. Højvandsklappen skal også 
bibeholdes, men ellers skal vandstanden i søen ikke reguleres. Der bliver sandsynligvis ikke en 
højere vandstand end den nuværende i kanalen, snarere lavere. Der vil heller ikke ske så hurtige 
skift i vandspejlshøjden som i kanalen og Limfjorden. Ved kote 0,25 giver det 80ha vandspejl med 
en gennemsnitlig dybde på 1,8 m.  
 
Der blev stillet spørgsmål til om drænene på nordsiden vil skulle forlænges i forbindelse med ned-
læggelsen af landkanalen. Til dette svarede rådgiveren at det vil de sandsynligvis skulle. 
Arealerne sydvest for Tissingvig er for en stor dels vedkommende dræningsmæssigt opland til Søn-
dervig, så de vil ikke blive påvirket. Arealerne sydøst for, ved Molsgård afvandes til Nordre Landka-
nal og påvirkes heller ikke. For de øvrige arealers vedkommende skal der ske flere undersøgelser, 
men her vil ske en påvirkning.  
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Der blev fra DOF bemærket at det vil være et problem for fuglelivet i området at lave våde enge om 
til en sø. Fra flere blev der til dette bemærket at man skulle huske på at udgangspunktet er mislig-
holdt intensivt dyrket landbrugsjord, som tilfældigvis i en periode har været gavnlig for fuglelivet. 
Rådgiver bemærkede at noget af det vandlidende jord syd for søen kan blive til afgræssede enge. 
Skov- og Naturstyrelsen tilføjede at en større andel af våde enge ville betyde at man blev nødt til at 
fortsætte med at pumpe, hvilket heller ikke er ønsket og ikke vil give så stor en reduktion af næ-
ringsstoftilførslen til Limfjorden, som er hovedformålet med projektet.  
 
Endvidere blev der spurgt til mulighederne for at skabe en eller flere kunstige øer. Rådgiveren sva-
rede at det er med i overvejelserne, men at det skal overvejes nærmere, og efterspurgte erfaringer 
fra især DOF. Med hensyn til størrelsen på en eventuel ø er det svært at sige, men det vil under 
alle omstændigheder blive meget svært at gøre den rævesikker. Det aftaltes, at DOF og SNS forud 
for næste møde vil søge at skaffe mere viden om anlæg og funktion af kunstige fugleøer. 
 
Der blev også spurgt til den fremtidige variation i vandstanden i søen. Rådgiveren svarede at det er 
svært at beskrive vandstanden på nuværende tidspunkt, men et groft overslag viser at der kan for-
ventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2cm i døgnet hvis højvandsklappen lukker. Udløbet fra 
søen vil kunne styres lidt med størrelsen af udløbet mod højvandsklappen. Dette giver altså større 
variation end den model der blev benyttet i forprojektet. På spørgsmål om vandstanden i forhold til 
Søndervig blev der svaret at den nok vil blive ca. den samme, men der mangler stadig lidt mere 
viden om reguleringen af Søndervig. 
 
Er der lavet jordbundsundersøgelser? Ja, der er taget prøver, men analyserne er ikke fortolket 
endnu. De vil indgå i det samlede projekt der præsenteres til næste møde. 
 
Vil der ske større forandringer på engene på den nordlige side? Vandstanden her forventes ikke at 
variere mere end nu. Skov- og Naturstyrelsen vil gerne indgå aftaler med de private lodsejere om 
græsningen udvides helt ned til søbredden. 
 
Ved man noget om Miljøcentrets holdning til nedlæggelse af kanalen set i forhold til de kommende 
vandplaner? Nej, der er ingen klare udmeldinger, de kommer først når det samlede projekt skal i 
myndighedsbehandling. SNS har dog forelagt projektideen for Miljøcentret forud for erhvervelsen.  
 
Der var generel enighed i brugergruppen om at det skitserede projekt er den rigtige vej frem. 
 
Med hensyn til det videre forløb kan det igen nævnes at pumpen lige er blevet startet igen, og at 
det er planen at pumpe så langt ned at området kan afgræsses eller der kan tages høslet til som-
mer. Næste efterår vil pumpen sandsynligvis blive stoppet. 
 
Henrik S. Kristensen fra Skov- og Naturstyrelsen foreslog at bibeholde det gamle pumpehus og en 
lille bid af diget som et kulturminde. Holdningerne til forslaget var delte, og der var enighed om at 
overveje forslaget frem til næste møde. 
 
4. Områdets benyttelse – jagt, fiskeri, sejlads m.m. 
Tidligere på mødet blev der talt om det foreslåede stiforløb.  
 
Ditte Svendsen spurgte til brugergruppens overvejelser vedrørende jagt. Jagtforeningerne fremfør-
te at de var på det rene med at der skal være en balance mellem beskyttelse og benyttelse, men 
mener også der kan drives begrænset jagt på ænder og gæs i Tissingvig. Jagterne foreslås arran-
geret af Skov- og Naturstyrelsen, med invitation af lokale jægere. Der blev henvist til undersøgelser 
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lavet af Danmarks Miljøundersøgelser der viser at begrænset jagt tæt på store jagtfri områder giver 
minimal forstyrrelse. Jagtforeningerne vil også gerne hjælpe med regulering af ræve, hvis det bliver 
nødvendigt.  
 
Til dette svarede Ditte Svendsen, at det i sidste ende er Skov- og Naturstyrelsen som ejer der skal 
tage stilling til jagten i området, hvor lokale ønsker selvfølgelig tages med i betragtning. Det er dog 
svært at sige noget på nuværende tidspunkt om hvordan forholdene bliver. De generelle retnings-
linjer for jagt og vildtforvaltning på Skov- og Naturstyrelsens arealer siger at der ikke drives jagt på 
vandfugle ved søer med væsentlig betydning som raste- og fourageringsområde. Således udøves 
der ikke jagt på andet end skovsnepper på søer og i tilgrænsende rørskov på søer med en åben 
vandflade over 2ha. Området er ydermere EU-fuglebeskyttelsesområde, hvilket betyder at der ikke 
må drives jagt på de arter der er med i udpegningsgrundlaget for området og som det således er 
oprettet for at beskytte. Generelt skal der også meget gode argumenter til for at drive jagt i sådanne 
områder. Konklusionen er at der i første omgang ikke skal drives jagt i området, men at spørgsmå-
let kan tages op igen på et senere tidspunkt når man ved mere om hvordan det udvikler sig. 
 
Der blev stillet forslag om at opsætte to fugletårne/fugleskjul, et i den sydvestlige og et i den nordli-
ge del af området. Ditte Svendsen bemærkede at hun ikke var i tvivl om at fugleobservationsposter 
vil blive en stor attraktion. Der er ikke planer om at anlægge stiforløb hele vejen rundt om søen, så 
tårnene skal placeres så de er forholdsvis let tilgængelige. Dansk Ornitologisk Forening og andre 
interesserede blev opfordret til at komme med et mere detaljeret forslag til placering og udseende 
af fugletårne/fugleskjul forud for næste møde. 
 
Der var enighed om i brugergruppen at fiskeri med stang bør være en mulighed. Det vil bedst kun-
ne foregå i forbindelse med stiforløbet, men der skal tænkes mere over hvordan det kan styres. Der 
blev stillet spørgsmål til de fremtidige forhold for opgangen af havørred. Rådgiveren oplyste at det 
indgår i de undersøgelser der ikke er afsluttet endnu, men kommer med i det samlede projekt der 
præsenteres til næste møde. Morsø Lystfiskerforening og andre interesserede opfordres til at 
komme med forslag til placering af fiskebro eller andre faciliteter, gerne forud for næste møde.  
 
Vedrørende sejlads oplyste Ditte Svendsen at Skov- og Naturstyrelsen ikke mener at sejlads på 
søen skal være tilladt, det vil give for mange forstyrrelser. Brugergruppen var enig heri, med hen-
visning til at der er mange andre muligheder for sejlads i nærheden. 
 
Der blev spurgt til odderbestanden i området. Det kunne oplyses at den er talrig og har det godt, 
dog er dyrene i konstant fare for at blive kørt over på dæmningen mellem Tissingvig/Søndervig og 
Glomstrup Vig. Der vil blive forsøgt indarbejdet en odderpassage i projektet.  
 
Beboerne i Thissinghuse mener der bliver kørt alt for stærkt på dæmningen, og at dette er medvir-
kende til at forøge risikoen for odderne.  
 
Kommunen har efterfølgende oplyst at en hastighedsbegrænsning på 60km/t gennem byen og over 
dæmningen er godkendt, og at skiltning vil blive opsat ved førstkommende lejlighed. 
 
5. Offentlig tur i foråret 2009 
Det blev aftalt at der afholdes offentlig tur til området tirsdag den 5. maj 2009 kl. 19-21. Bruger-
gruppens medlemmer opfordres til at deltage og bidrage med særlig viden om området. Rollerne vil 
blive fordelt ved næste møde.  
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6. Næste møde, herunder forslag til emner 
Næste møde afholdes onsdag den 18. februar kl. 19:00. Der vil komme nærmer oplysninger om 
mødested. Emner: præsentation af det næsten færdige projekt, inklusiv områdets benyttelse, skitse 
over græssede arealer og eventuelle øer, stier osv. Fordeling af roller til offentlig tur. 
 
7. Eventuelt 
Ingen emner. 
 
 
 


