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Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands Statsskovdistrikt

onsdag den 2. marts 2005 kl. 14 i Skagen.

I mødet deltog:

Danmarks Idræts-Forbund: Peter Arildsen PA

Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald. SEH

Danmarks Jægerforbund: Poul Beit Jensen PBJ

Dansk Orienterings-Forbund: Norman Andersen NA

Friluftsrådet: Torben Bartholin TB

Hirtshals Kommune: Jørgen Jensen JJE

Nordjyllands Statsskovdistrikt: Frede Jensen FRJ

Referent for Brugerrådet: Torben Stæhr TGS

Fraværende:

Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen. OKJ

Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen  JJØ

Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH

Skagen Kommune: Jens Borup JB

Læsø Kommune: Orla W. Olsen OWO

Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby HS

Samvirkende Turistforeninger i Nordjyllands amt: Mogens Danielsen MD

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger

2. Meddelelser
FRJ meddelte, at vi på Råbjerg Miles P-plads er i gang med at opføre en toiletbygning. I Brugerrådet har vi
drøftet parkeringsafgift og der har været tilslutning hertil. Efterfølgende har friluftsrådet meddelt, at man ikke
kan acceptere en parkeringsafgift, hvilket betyder, at spørgsmålet om parkeringsafgift skrinlægges.
Finansministeriet arbejder med offentlige og private partnerskaber. Skov-og Naturstyrelsen skal forhandle med
Finansministeriet herom og måske tages spørgsmålet om en parkeringsafgift med i disse forhandlinger.
FRJ fortalte også om den nye Naturbeskyttelseslov; og om at der er rejst fredningssag ved Lien i hanherred.
Inddragelse af skydeterrænet har været specielt drøftet. Fredningsnævnet har iokke taget stilling til spørgsmålet
endnu.
FRJ meddelte, at vi har fået en henvendelse om en arveløs ejendom i Hulsig, hvilket iflg. Arveloven og statens
forkøbsret, som er erhvervet engang i Boligministeriets tid. Ejendommen ligger mellem Hulsig og P-pladsen
ved Hulsigstien. Ejendommen giver forbindelse fra Hulsigstien og til havet, hvorfor vi har indstillet
ejendommen til erhvervelse til rekreative formål. Ved frastykning af huset med en passende jordlod er arealet
på ca. 15 ha..

3. Driftsplanlægningen er sat i gang
FRJ fortalte om driftsplanlægningen historie. Planerne har først og fremmest været skovbrugsøkonomiske
planer. I dag skal planerne omfatte hele den flersidige drift. Driftplankontorets ansatte er reduceret, så
skovdistriktets personale bliver involveret i arbejdet, hvilket fremgik af den tidsplan, som blev fremlagt.
Hvis Brugerrådets medlemmer ønsker at bidrage til planlægningen, skal man sige til.
PA spurgte, om vi har en holdning til navnestoffet. Nogle steder hedder det f.eks. plantager og andre steder
klitplantager.
FRJ syntes, at det var en passende lejlighed til at få ensrettet navnestoffet.
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PBJ mente, at der er fysisk forskel på plantager og klitplantager. Man bør holde fast i den navngivning vi har.
Plantager og klitplantager ligge også på forskellige arealer.
JJ var enig i denne betragtning. Vi skal holde fast i forskellen, som blandt andet fortæller, at klitplantager er
lavet for at dæmpe sandflugten.
PA er også enig i disse betragtninger.
TB også enig.

Konklusion: Vi skal ikke nødvendigvis ensrette navnene, men vi  gennemgår
navnestoffet, så det afpasses med de offentligt registrerede navne herunder
stednavneregisteret.

4. Skov – og Naturstyrelsens værdidebat – hvordan oplever brugerrådet styrelsen/distriktet ? – bilag var vedlagt
mødeindkaldelsen.
Skov-og Naturstyrelsens værdisæt er i øjeblikket sat til diskussion. Værdisættet er med til at
skabe en virksomheds nogenlunde ensartede arbejdsgrundlag. På alle niveauer skal man være
i stand til at handle udfra disse værdier.
Afklaringen af det fælles værdisæt vil også gøre det nemmere at modtage de ca. 500 nye medarbejdere fra
amterne, som skal overføres til Skov-og Naturstyrelsen.
PBJ mente, at det vil være svært at afklare et værdisæt, når man endnu ikke kender de fremtidige
arbejdsområder.
FRJ fortalte ud fra en planche om, hvordan Skov-og Naturstyrelsens chefer har arbejdet med Skov-og
Naturstyrelsens værdier, samt om, hvordan vi på skovdistriktet har afholdt et allemandsmøde om emnet. I dette
møde blev følgende værdier prioriteret:

Samarbejde
Kvalitet
Service
Nytænkning
Trivsel

I debatten skal Brugerrådene også høres om hvordan man opfatter Skov-og
Naturstyrelsen.
TB fortalte, at han havde erfaringer fra sit arbejde med afklaring af værdisæt, og sagde, at det havde været en
god øvelse.
NA Værdierne peger både udad og indad.
FRJ nævnte, at han tidligere har formuleret følgende værdisæt: Vi skal kunne arbejde sammen og være glad,
stolt og kunne lide opgaverne så man lokalt er glade for vores tilstedeværelse. Spurgte om vi lever op til dette.
PA oplever en større fleksibilitet og imødekommenhed hos skovdistriktet end tidligere, samt at der gøres meget
for brugerne.
NA syntes, at vi gør det godt, og set fra hans arbejde som leder af det lokale Politi.
PBJ tilsluttede sig disse synspunkter, men vi skal også have med, at menigmand stadigvæk har oplevelsen af
"Staten", det skal vi fortsat arbejde med.
PA nævnte, at alle naturvandringerne giver en stor glæde ved Skov-og naturstyrelsen.
FRJ gjorde opmærksom på oppositionen ved nationalparkprojekterne f.eks. Læsø Nationalpark.
PBJ nævnte, at synspunkterne gælder generelt i det daglige.
NA man kan jo godt have en anden mening end Skov-og Naturstyrelsen, men derfor kan vi jo godt behandles
seriøst, hvad vi synes vi bliver. Kan ikke se andet end at publikum bliver godt behandlet.
PBJ mente heller ikke, at det drejede sig om publikum, men det er ligesom at der generelt er nogen der har en
afstand til offentlige myndigheder. Hvordan ændrer vi det?
SEH fortalte, at der vedr. nationalparkprojektet i Vildmosen kun er nogle få mennesker, der er imod
nationalparken, og det er nok mest af økonomisk interesse.
TB nævnte, at man også kan opleve offentlige myndigheder på en uheldig måde, hvilket fremgik af en
oplevelse vedr. en  arealsag, hvor de berørte personer i en for dem uvant situation skulle stå ude og på stedet
tage stilling til for dem livsvigtige spørgsmål. Det vi i dag kender til Skov-og Naturstyrelsen med hjemmeside,
brochurer og medarbejdere er blevet meget bedre.
PA Det forholder sig generelt inden for alle statsvirksomheder, at de gamle skrankepaver er ved at være ude.

5. Forslag om musical i Byfogedskoven med vogne og telte 4 - 5 uger -  er det acceptabelt ?
FRJ fortalte, at i 2007 er Skagen havn 200 år. Operasanger Kim Sørensen vil i denne anledning uropføre en
musical om Krøyer og Marie i en periode på 4 til 5 uger i højsæsonen. Han vil gerne anvende festpladsen i
Byfogedskoven hertil. Han skal bruge ca. 1 ha. og festpladsen er ca. 1 ha.. Hvad gør vi?
PBJ syntes, at der skulle ret så meget mod til at stable sådant et projekt på benene.
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NA sagde, at der er flere ting i dette. Skal skoven være lukket? Hvad med støjgener? Det er midt i den bedste
sommerferietid i Skagen.
PBJ spurgte om vi ikke kunne anvise dem et andet sted.
FRJ fortalte, at havnen også er på tale.
PA foreslog, at man anvender Festivalpaldsen.
PBJ mente at arrangementet måske er godt nok, men at Byfogedskoven ikke lige er stedet, hvorfor vi bør
anvise et andet sted.

Konklusion: Et enigt Brugerråd mener ikke vi skal give tilladelse til arrangementet i
Byfogedskoven, men at vi evt. kan tilbyde alternativt areal.

Under dette punkt blev også anvendelse af motorsav ved sankning drøftet, idet FRJ forklarede, at der har været
forskellige regler for Nordjyllands og Hanherreds skovdistrikter. På Hanherreds skovdistrikt kan man save alle
ugen dage, og på Nordjyllands skovdistrikt er vores mål at holde så meget ro som muligt om søndagen. Vi kan
vælge at forlade Nordjyllands linie om søndagsro eller fastholde den.
PA synes ikke at motorsavene forstyrrer.
FRJ henviste til undersøgelsen, hvor befolkningen som 1. prioritet ønsker at der skal være ro i skovene.
NA synes der er rart, at der er ro om søndagen.
PBJ spurgte om, hvad man mener med ro. Larm er mange ting. Lukkes der op for motorsav om søndagen, så
lukkes der op for så meget andet.
PA nævnte, at der nok ikke er så stort et publikumstryk i Tranum klitplantage.
JJ fortalte om, hvordan han og hans sankerhjælpere værner om søndagsroen.

Konklussionen blev, at et enigt Brugerråd mener, at vi skal friholde vore områder for
brug af motorsav om søndagen.

6. Status for salg af huse og sommerhusgrunde
FRJ fortalte, at de sommerhusgrunde, der er planlagt solgt ligger uden for klitfredede og Fredsskovspligtige
områder. Sådanne grunde er der bl.a. på Thy skovdistrikt, men ikke på Nordjyllands skovdistrikt.
Sommerhusgrundene i bl.a. Blokhus kommer derfor ikke i betragtning ved salg.
Det der i dag sælges, er huse som ligger i udkanten af skovene. Pengene fra salget bruges til
nationalparkprojekterne og naturgenopretning.

7. Skovens dag
TGS fortalte, at vi i år afholder Skovens Dag i Blokhus klitplantage, da vi har erfaring for et
godt besøg her. Helene Overby koordinerer Skovens Dag og modtager gerne ideer og tilsagn
om hjælp på skovens dag. Der er indtil videre foreslået følgende aktiviteter:

- jagtsti el. lign., schweisshunde
- Stavgang Politihunde
- sortkrudtsskytter
- pilefløjter
- og Reno)
- lavoer med historiefortælling, Naturvejledning, Jernalderøkser, snitning, snobrød m.v.
- dans/fortælleoptræden Vrå Højskole
- hestevogne m. guide
- Info-telt.
- Skovlovsjubilæum. Driftsplan. Uddeling af egetræer.
- Oprydningsauktion
- Figurskæring/stoleskæring

TGS nævnte også, at samarbejdet med Vrå Højskole er en forløber for et større arrangement i samarbejde med
performere fra Vraa Dance Research Centre om ny dans, musik og fortælling til sommer i Tornby klitplantage.

8. Stormfald
FRJ fortalte, at stormfaldet den 8. januar  i Nordjyllands skovdistrikt blev på ca. 20.000 m3,
hvilket svarer til ét års hugst. Værst er det gået ud over Tranum klitplantage. Hér er der en
del fladefald i mellemaldrende og ældre sitkagran. I statens skove har der været mest
stormfald i Feldborg, Klosterheden og Buderupholm skovdistrikter. Der er dårlige
afsætningsmuligheder for tømmer i øjeblikket. Det er nærmest umuligt at komme af med
sitkagran. Meget tømmer vil derfor ikke blive gjort op før om et år.
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Stormen har også raseret kysterne. Bl.a. er det meget slemt ved Skallerup og ved Uggerby klitplantage.
TB fremlagde nogle problemer med høfderne ud for nedkørslen ved Nørlev strandvej. Spurgte om
kystinspektoratet kunne være med ved det kommende klitsyn, hvilket FRJ ville undersøge.

9. Evt.
PA spurgte til spang over Knasborg å.
TGS sagde, at de var med i årsplanen.

10. Næste møde

Onsdag den 28. september 2005 kl. 14
Ref. Torben Stæhr


