
Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands statsskovdistrikt
mandag den 17. marts 2003 kl. 14 i Skagen.

I mødet deltog:
Dansk Idrætsforbund og Dansk Orienteringsforbund:Peter Arildsen PA
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen. OJ
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Jørgensen. JJø
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald. SH
Danmarks Jægerforbund: Mogens Olsen MO
Friluftsrådet: Bent Kruse Jensen BKJ
Hirtshals kommune: Jørgen Jensen JJ
Nordjyllands statsskovdistrikt: Frede Jensen FJ
Sekretær for Brugerrådet: Torben Stæhr TS
Fraværende med afbud:
Skagen kommune: Jens Borup.
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby
Samvirkende Turistforeninger i Nordjyllands amt: Mogens Danielsen MD
Dansk Orienteringsforbund: Norman Andersen NA,
Læsø kommune: Orla W. Olsen.
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH
Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.

2. Meddelelser.
FJ bød velkommen og præsenterede Mogens Olsen, som mødte som suppleant for Poul Beit Jensen og Bent
Kruse Jensen, som fremover repræsenterer Friluftsrådet.
Medlemmerne havde før mødet besigtiget den nye parkeringsplads ved Råbjerg Mile. Brugerrådet udtrykte
stor tilfredshed med udformningen af parkeringspladsen. FJ fortalte, at der siden sidste møde er skaffet
midler til en toiletbygning.
JJo Spurgte om der var tænkt på en multtoiletløsning.
FJ svarede, at ideen har været vendt, men pga. det støre besøgstal, så skal toilettet kunne fungere
uproblematisk. Det ved vi ikke om et multtoilet med en så stor og uens belastning kan. Derfor vælges en
løsning med jordtank, som så bliver tømt med passende mellemrum.
FJ orienterede om, at der skal nedsættes et jægerforum. I finanslovsaftalen er det en del af aftalen, at nogle
af naturforvaltningsmidlerne afsættes hertil. Skovdistriktet satser på et mindre og funktionsdueligt
jægerforum.

3. Hirsholmene til Miljøministeriet.
FJ fortalte, at Hirsholmene kom under Forsvarministeriet engang i slutningen af 1800-tallet pga.
varetagelsen af fyrtårnet. I slutningen af 1980-erne begyndte Rigsrevisionen at interessere sig for den rette
forvaltning af øerne. Man undersøgte også om Frederikshavn kommune kunne overtage øerne. Som
bekendt er det endt med at miljøministeren besluttede at varetagelsen af Hirsholmene er en national
opgave. Derfor har Skov-og Naturstyrelsen, og dermed Nordjyllands skovdistrikt, i dag den administrative
forvaltning af Hirsholmene. Frederikshavn kommune står for driften af de offentlige værker (el, vand og
afløb). Desuden vil Frederikshavn refundere distriktet udgifter til natur- og publikumsudgifter på op til
3000.000 kr. pr. år.
Der har været mange spørgsmål som skulle afklares, og skovdistriktet har forhandlet med mange partnere,
så som Forsvarsministeriet, Farvandsvæsenet, Frederikshavns kommune, Dansk Kunstnerråd, som har
boliger stillet til rådighed på Hirsholmene og menighedsrådet.
Øerne vil blive forvaltet med henblik på at sikre en afballanceret benyttelse og beskyttelse af et af landets
ældste naturreservater. Der ændres ikke på udlejepolitikken af husene bortset fra Lodsgården, som
skovdistriktet vil leje ud for 14. dage af gangen bl.a. for at give flere forskellige mennesker mulighed for at
opleve øerne. Lejen vil blive 4.000 kr. i højsæsonen og 2500 udenfor højsæsonen. Der er 5 sovepladser i
huset.
Forhandlingerne med færgen sikrer 4 afgange om ugen i sommersæsonen og 2 sejladser i vintersæsonen.
Der vil blive ekstraordinære sejladser, når der afholdes gudstjeneste på Hirsholmene.
Skovdistriktet har 3 ansatte på Hirsholmene, herudover bor den tidligere skipper på postbåden derovre.
Den officielle overdragelse af Hirsholmene var planlagt som et ministerbesøg den 6. marts. Dette måtte
imidlertid aflyses pga. meget uroligt vejr.

4. Nationalparker



FJ ridsede baggrunden for Nationalparkerne op som følger: I sommeren 2000 blev der nedsat et udvalg -
Wilhjelm-udvalget, der fik til opgave at udarbejde en rapport, som kan danne grundlag for regeringens
handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.
August 2001 kommer udvalgets rapport, der bl.a. peger på , at vi i dansk naturforvaltning mangler et vigtigt
element før dansk naturforvaltning kan skabe den kontinuitet i naturen og blive så målrettet, som vi ser
internationalt. Det er etablering af større sammenhængende naturområder med særskilte planer for
beskyttelse, forvaltning og udvikling. Beskyttelsen af naturen skal i disse områder gå forud for benyttelsen.
Samtidig er det hensigten med de nationale naturområder at forbedre mulighederne for befolkningens
friluftsliv.
Udvalget peger på 6 lokaliteter, der kan huse de første. Høje Møn, Grib Skov-Esrum Sø, Det Sydfynske
Øhav, Mols Bjerge, Lille Vildmose og Hede og klitlandskaber i Thy. Områderne er udvalgt bl.a. på grund
af deres internationale og nationale naturbeskyttelsesværdier . Der er også lagt vægt på at de er af stor
betydning for friluftslivet , og at de centrale dele typisk er ejet eller administreret af staten.
Sommeren 2002 miljøministeren fremsætter regeringens naturprogram, bl. a. med den målsætning, at vi
skal have etableret nogle større sammenhængende naturområder – (også kaldet nationalparker eller
naturparker) i Danmark. De første 2-3 stykker skal etableres i løbet af et par år. Til gennemførelse af
naturprogrammet afsættes i første omgang 50 mio kr, hvoraf 20 mio er øremærket til nationalparkerne.
I september 2002 bliver amter og kommuner i de seks naturområder spurgt, om de vil være interesserede i
at deltage som pilotprojekter. Miljøministeren påpeger vigtigheden af det lokale ejerskab.
Friluftsrådet skyder ekstra 20 mio ind i projekter, og aftaler med miljøministeren, at der i stedet for 2-3 skal
sættes 6 pilotprojekter i gang. Foruden de oprindelige 6 områder bringes Skjern Å og Roskilde Fjord i
forslag.
Lokale drøftelser og tilbagemeldinger til miljøministeren. Omkring Det Sydfynske Øhav er man ikke
interesseret, og Det Sydfynske Øhav udgår som potentielt område.
5. marts. Miljøministeren besøger Thy, Lille Vildmose og Mols.
11. marts. Miljøministeren besøger Møn
13. marts Miljøministeren besøger Grib Skov
April 2003 træffes afgørelse om de første pilotprojekter.
BKJ fortalte, at Friluftsrådet havde holdt et møde i Svendborg i sidste weekend. På dette møde drøftedes
Nationalparkerne. Her blev det fastslået at Friluftsrådet mener, at lodsejere, som grænser op til
Nationalparkområdernes kerne områder, som er de fredede eller statsejede områder, kan søge om støtte til
bl.a. facilliteter til støtte for friluftslivet.
JJo sagde, at Danmarks Naturfredningsforening har tidligere været betænkelig ved Nationalpark tanken,
men det er man ikke mere. Man ser måske et problem med omflytning af statsmidler til bestemte
naturområder. Lille Vildmose har måske også et problem vedr. Pindstrup Mosebrug.
BKJ nævnte, at Læsø kommune har meldt positivt ud vedr. en Naturpark på øen.
JJo Mente, at Læsø er for sent ude.
FJ forklarede, at det afhænger af ministerens vurdering af den lokale opbakning. Der træffes beslutning i
løbet af april om hvilke områder der kan arbejde videre som pilotprojekter. Når dette arbejde er færdigt vil
det antagelig blive fulgt op af en lovgivning. I England har man dårlige erfaringer med at lovgive på
forhånd, og det vil man nok afholde sig fra.

5. Struktur og bevilling.
FJ sammenfattede det seneste halve års afskedigelser i Skov-og Naturstyrelsen. 30 personer i København,
75 skovarbejdere på skovdistrikterne. På Nordjyllands skovdistrikt ændredes antallet fra 26 til i dag 16
ansatte skovarbejdere. I løbet af foråret 2003 vil der blive taghet stilling til skovdistrikternes
funktionærbemanding. Der vil ikke ske noget før Finansministeriet er færdig med sin budgetanalyse for
Skov-og Naturstyrelsen. Da Finansministeriet er i gang med ca. 100 sådanne analyser, som vedr.
overordnede rammer, vil resultatet måske komme sent på foråret.
Budgettet for 2003 giver ikke de store forandringer, men fra 2004 og frem reduceres budgetterne, og dette
vil kræve yderligere beparelser.
JJo om strukturændringerne betyder sammenlægninger af skovdistrikter?
FJ sagde, at ministeren lægger vægt på den lokale forankring. Og det er meldt ud, at der ikke vil ske større
sammenlægninger. Der vil fra Skov-og Naturstyrelsen i København blive udlagt 10 til 12 årsværk fordelt
på 4 til 5 skovdistrikter, hvilket lægger op til samarbejde imellem skovdistrikterne.

6. Velfærdsprogram - projektforslag efterlyses. Notat af 13/1/03 vedlægges (se i øvrigt referat fra sidste
møde).
FJ opfordrede Brugerrådets medlemmer til at fremkomme med forslag til projektforslag indenfor rammerne
af Velfærdsprogrammet. Især projekter som bygger på samarbejde med og deltagelse af lokale foreninger
og grupper vil nyde fremme.
(Skov-og Naturstyrelsen i København indkalder nu forslag til Velfærdsprogrammet i 2003. Fristen er kort,
så skovdistriktet skal have forslag fra Brugerrådets medlemmer senest 15/4)

7. Skovens Dag 11. maj 2003.



TS fortalte, at det nu er besluttet at Skovens Dag afholdes i Skagen. Det er svært at mobilisere interesse for
bidrag til arrangementet. En spejdergruppe og én privat person har meldt sig som interesseret. Vi har uden
resultat haft kontakt til idrætsforeningen i Skagen.
PA foreslog, at Norman Andersen kontaktes.
BKJ sagde, at Danmarks Jægerforbund gerne ville bidrage.

8. Naturnært skovbrug.
FJ fortalte, at skovdistriktet var på studietur til Tyskland i efteråret. I slutningen af måneden afholder
skovdistriktet kursus i naturnært skovbrug. Hovedsigtet heri er, at vi skal væk fra renafdrifter og
ensaldrende skovområder. Selvsåning skal bruges hyppigere end i dag, hvor det meste plantes. Vi skal
anvende naturlige træarter, som giver mere robuste bevoksninger overfor storme og sygdomme.
Pesticidanvendelsen er nu ophørt, hvilket måske vil give problemer i nyplantningerne med den store brune
snudebille.

9. Evt.

JJ omtalte en sag, hvor Hirtshals kommune har behov for udvidelse ind i skovområderne
ved henholdsvis rensningsanlægget og motorvejsanlægget i Hirtshals. Kommunen har
ønsket at mageskifte med arealer i Tversted kommuneplantage. Dette er afvist af
miljøministeren, der har henvist Hirtshals kommune til at købe arealerne og skaffe et
genplantningsareal.

FJ nævnte, at vederlagsarealet under alle omstændigheder skal udlægges. Kan godt se, at
det eren stor udgift for kommunen. Men Skov-og Naturstyrelsen skal ved salg sikre en
indtægt på 50 mill. kr. over nogle få år.

JJo Hvor stort et areal skal der være som vederlag? Kunne det f.eks. ske i forbindelse
med skovrejsning?

JJ Der er måske nogle vederlagsarealmuligheder i tilknytning til motorvejsanlægget.

FJ fortalte, at skovdistriktet er ved at sælge den tidligere skovløberbolig ved Tolstrupvej i
Uggerby klitplantage. I forbindelse med klargøring af boligen til salg har det vist sig, at
der er skjulte kloakeringsfejl ved boligen. Disse forhold skal rettes, hvilket der tages
højde for ved salget.

Næste møde.

Onsdag den 17. september kl. 13.

FJ undersøger hvordan og hvornår Brugerrådet kan besigtige Hirsholmene. Meddelelse
herom fremkommer senere.

Referat ved Torben Stæhr


