
Referat af møde i Brugerrådet for Nordjyllands
statsskovdistrikt

onsdag den 17. marts 2004 kl. 14 i Skagen.

I mødet deltog:
Danmarks Idræts-Forbund:Peter Arildsen PA
Kommuneforeningen i Danmark: Ole Knude Jensen. OJ
Danmarks Naturfredningsforening: Eigil Torp Olesen EO
Nordjyllands Amt: Svend Erik Hald. SH
Danmarks Jægerforbund: Poul Beit Jensen PBJ
Friluftsrådet: Bent Kruse Jensen BK
Dansk Orienterings-Forbund: Norman Andersen NA
Hirtshals kommune: Jørgen Jensen JJ
Dansk Ride Forbund: Grete Hjalf GH
Landbrugsorganisationerne: Hans Sønderby HS
Læsø kommune: Orla W. Olsen OWO
Nordjyllands statsskovdistrikt: Frede Jensen FJ
Sekretær for Brugerrådet: Torben Stæhr TS
Fraværende med afbud:
Skagen kommune: Jens Borup JB
Fraværende:
Samvirkende Turistforeninger i Nordjyllands amt: Mogens Danielsen MD
Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger

2. Meddelelser
Ingen meddelelser

3. Evt. ændringer i brugerrådets sammensætning
Kommunerepræsentanternes udpegning til Brugerrådet følger kommunalvalgene
De øvrige repræsentanter midt imellem kommunalvalgene.
For Danmarks Idræts-Forbund er Peter Arildsen genvalgt.
For Dansk Ride Forbund er Grete Hjalf genvalgt.
For Danmarks Jægerforbund er Poul Beit Jensen genvalgt.
De manglende udpegninger bedes snarest bragt i orden.

4. Strukturændringer.
Den fremtidige økonomi for Skov-og Naturstyrelsen har, som det er brugerrådet bekendt, krævet en
organisationstilpasning. I 2002 blev der foretaget reduktioner i skovarbejdergruppen og blandt funktionærer
i Haraldsgade. I 2003 kom turen til funktionærgruppen på landets skovdistrikter. Proceduren for
afskedigelserne har været omfattende og ubehagelige.
Skovdistrikternes antal blev nedsat fra 25 til 20. 3 i Jylland og ét på Sjælland. Hanherred skovdistrikt er nu
delt mellem Thy og Nordjyllands skovdistrikter med Tranum Strandvej som skillelinie. Der blev også
tilbudt nogle forholdsvis favorable fratrædelsesordninger, som viste sig at være mere populære end
forventet idet 24 funktionærer har søgt om afskedigelse. På Nordjyllands skovdistrikt er således klitplantør
Arne Grøntved gået på pension pr. ½ og klitplantør Henning Paaske går på pension pr. 1/6.
Det nye Nordjyllands skovdistrikt har fået tilført ca. 5000 ha. og her tilhørende administrative opgaver.
Vi bliver samlet færre funktionærer, hvilket betyder, at vi skal finde andre arbejdsformer. På baggrund af et
udspil fra direktionen, er vi i gang med at organisere os på en ny måde. Der vil fortsat være en skovrider
som chef for skovdistriktet. Fremover skal distriktets øvrige funktionærer arbejde funktionsopdelt.
Geografien betyder at ikke alle kan arbejde dagligt på distriktskontoret, hvorfor der opretholdes
tjenestekontorer på Læsø, Blokhus og Hirsholmene. Fremover skal skovarbejdernes kompetencer udvikles
og udnyttes bedre. Den dygtige skovarbejder har udviklet sig i takt med de ændringer, der har fundet sted.
Skovdistriktet har overtaget ca. 500 sommerhusgrunde bebygget med private sommerhuse. Regeringen
ønsker at sælge tilsvarende sommerhusgrunde ved Vorupør. Hvis disse salg går tilfredsstillende, så skal
vores grunde måske også sælges.
JJ: Hvordan vil områdene i Hirtshals kommune fremover blive styret?
FJ: Distriktets fremtidige funktionærbemanding vil medio 2004 se således ud:
Skovrider Frede Jensen



Forstfuldmægtig Peter Kærn
Vildtkonsulent Peter Have
Naturvejleder Torben Stæhr
Distriktssekretær Åse Nielsen
Distriktssekretær Maj-Brit Nielsen
Skovfoged Læsø Thomas Retsloff 0,7 årsværk
Administrator Hirsholmene Kurt Pedersen
Skovfoged Vendsyssel Mogens Sonne Hansen
Skovfoged Hanherred Knud Larsen
+ 26 skovarbejdere og skovløbere, hvis kompetencer i højere grad skal udnyttes og udvikles.
Mogens Sonne Hansen vil få bopæl i Tversted. Karsten Birkebæk, som er skovløber i Lilleheden, flytter ind
i Kysthus, hvor Arne Grøntved har boet. Skovarbejder Jørgen Jensen flytter ind i skovløberboligen i
Lilleheden, hvor Karsten Birkebæk bor.
PA: Har sommerhusgrundene kunnet udlejes på favorable vilkår?
FJ: Ca. 25.000 kr. pr. år pr. grund
PBJ: Hvad sker der med Slotved efter Bent Hegaards død?
FJ: Lige efter at vi havde købt Slotved lejede vi Kræmmerens Hus ud. Det gik ikke godt. I Bent Hegaards
tid har det fungeret godt. Nu overvejer vi at udleje huset til et par af vore elever.
BK: Er skovløberhuset på Læsø solgt?
FJ: Ja, ejendomsmægleren solgte det til en tilfredsstillende pris.

5. Nationalpark Læsø.
En marin nationalpark vil kunne etableres i farvandsområdet omkring Læsø, hvor der findes en stor
variation i havdybder og geologiske strukturer med bl.a. stenrev, boblende kalksøjler og koralrev, som
danner grundlag for en stor variation af naturtyper og dermed en mangfoldighed af dyr og planter.
Wilhjelmudvalget satte tanken om nationale naturområder på dagsordenen i sin rapport fra 2001. Men først
med Regeringens udspil om naturens fremtid i Danmark i august 2002, kom nationalparkerne for alvor i
spil.
Her er nationale, sammenhængende naturområder på programmet og med en bevilling på 20 millioner
kroner suppleret med 20 mill. fra Friluftsrådet har regeringen udpeget pilotprojekter i landet.
Regeringen lægger vægt på, at pilotprojekterne gennemføres frivilligt med lokal forankring og at
projekterne – ud over at give naturen mulighed for at udfolde sig – også skal kunne bidrage til den lokale
udvikling - f.eks. gennem turisme.
Med udpegningen af Læsø er det endelige hold af pilotprojekter for Nationalparker på plads. De 7 projekter
er: Lille Vildmose, Læsø, Mols Bjerge, Møn, Kongernes Nordsjælland, Thy og Vadehavet.
Ministeren har udpeget Læsø´s borgmester, Olav Juul Gaarn Larsen som formand for den styregruppe, der
frem til 1. juli 2005 skal undersøge mulighederne for at etablere en nationalpark på Læsø og i havet
omkring øen. Der er en lille mulighed for at afrapporteringen kan rykkes til den 1. januar 2004.
Styregruppen består af følgende repræsentanter: 2 fra fiskeriforeningen, 1 fra "Alle tiders Læsø", 1 fra
Læsø kommune, 1 fra Nordjyllands amt, 1 fra Friluftsrådet, 1 fra Fritidsfiskerne, 1 fra DN, 1 fra Danmarks
Jægerforbund, 1 fra Verdensnaturfonden, 1 fra landboforeningerne, og 1 fra Skov-og Naturstyrelsen.
Sekretariatet, som gerne skal være et samarbejde mellem kommune, amt og stat, placeres i Nordjyllands
skovdistrikts regi med kontor i Læsø klitplantage. Nordjyllands amt har meddelt at man kan bidrage med
arbejdskraft på beskedent niveau. Læsø kommune vil delvis stille en medarbejder til rådighed. Skov-og
Naturstyrelsen bidrager med ansættelse af en projektsekretær, som skal have bopæl på Læsø i
projektperioden.
Første styregruppemøde er aftalt til den 30. marts. Der arrangeres et offentligt møde den 15. april om
aftenen. Der vil på dette møde blive åbnet 4 arbejdsgrupper, hvori alle interesserede kan deltage.
Arbejdsgrupperne går i gang med møder lørdag den 24. april.
Miljøminister Hans Christian Schmidt har i dag udpeget formanden for Den Nationale Følgegruppe og sat
navn de øvrige medlemmerne.
Det bliver forhenværende formand for Friluftsrådet, Bent Agerskov, der skal stå i spidsen for den gruppe,
der får til opgave at rådgive ministeren og følge og drøfte arbejdet med pilotprojekterne og udarbejde
forslag til modeller for en dansk nationalpark.
Den Nationale Følgegruppe kommer ud over formanden til at bestå af styregruppeformændene for de
enkelte pilotprojekter samt repræsentanter for en række erhvervsorganisationer, interesseorganisationer og
ministerier.
Ministeren har desuden bedt enkelte personligt udpegede medlemmer om at indtræde i følgegruppen,
blandt andre fhv. industriminister Nils Wilhjelm, der som formand for Wilhjelmudvalget har været med til
at tage initiativ til at sætte arbejdet med pilotprojekter for nationalparker i gang.
Projektbeskrivelse for Marin Nationalpark Læsø kan læses på følgende hjemmeside:
www.skovognatur.dk/nationalparker/omraader/Laesoe_projektbeskrivelse.htm



OE: Da Skagen har også været nævnt som pilotprojekt for en nationalpark, ønskede EO en tilkendegivelse
af om der er markante holdninger til en sådan nationalpark.
JJ henviste til, at Borup havde kritiske bemærkninger på sidste møde til en nationalpark i Skagen området.
PBJ: Hvis man skal have et projekt i gang i Skagen området, så bør man afvente erfaringerne fra Læsø.
EO mener også, at man skal være afventende, idet der jo også er meget der i forvejen er beskyttet i Skagen
området.
FJ: mente, at friluftsrådet stadigvæk har Skagen området med i sine nationalparkplaner.
BK: Det område der er udpeget er det man samler sig om. Områdeafgrænsningen er en proces. Det er
stadigvæk skitser.
FJ spurgte, om OWO deltager i projektet på Læsø?
OWO bekræftede. Nu er der jo fredet meget på Læsø i forvejen. Vil man tage noget mere?
PBJ fremførte, at det da kan tænkes, at der er noget der skal ændres, også i de eksisterende fredninger.
FJ: Man skal nok ikke regne med at processen fører til en lavere form for naturbeskyttelse.
SEH: Det er vigtigt at de lokale er med i arbejdet. Det viser erfaringerne fra Lille Vildmose, hvor arbejdet
går godt.
EO ser en ide i at fredning, §3 og statsskov tages under fælles administration.

6. Evt. opførelse af kopi af stuehuset til Østerklit
FJ fortalte, at Tversted Borger-og Turistforening i en årrække har arbejdet for at få opført en bygning ved
Østerklit, hvor det tidligere stuehus var placeret.
Synspunkter imod er, at de uberørte kyster er enestående. Vi skal passe på ikke at udvikle intensiv
benyttelse hér med mange biler, P-pladser o.lign.
Sådan behøver det ikke at blive. Vi kan tage udgangspunkt i at fastholde parkeringen ved Tverstedsøerne.
Skovdistriktet har haft et møde med formanden for Tversted Borger-og Turistforening Kjeld Larsen. Ved
dette møde forklarede Kjeld Larsen mere om ideen, og vi besluttede derfor at høre Brugerrådets mening. Er
det acceptabelt at vi udvikler området?
JJ sagde, at han havde fået forelagt projektet af Kjeld Larsen. Hans tanker går i modsat retning end hvad FJ
frygter. Kjeld Larsen ønsker derimod en bygning, som kan vise Østerklit som en egnstypisk og
kulturhistorisk interessant parallelgård. Østerklit fremtræder i dag som en halv gård. JJ. Synes det er en god
idé.
PA: Hvad skal det bidrage med? Henviste til Slotved, hvor der er problemer med at der bliver en tom
bygning.
JJ: Der er også nogle der har nævnt, at huset kan fungere som et selvforvaltende vandrehjem eller
overnatningssted. Henviste til, at stedet kan blive ligeså interessant som vi har set i "Babettes gæstebud".
TS forklarede, hvordan kulturhistoriske bygninger kan formidles på en måde, som andre nu også viser
interesse for.
BK synes det er en rigtig god idé. Der er mange besøgende til Østerklit.
PBJ ved ikke hvad man skal mene. Man skal tænke over, hvad man putter ind i bygningen. En blanding af
vandrehjem og shelter vil ikke komme til at fungere særlig godt. Det vil forstyrre.
JJ tror mest på det kulturhistoriske. Som gården er nu, er det jo kun en halv gård.
FJ konkluderede at der er tilslutning til at udvikle Østerklit, som kulturhistorisk støttepunkt. Vi arbejder
videre med projektet fra skovdistriktet.

7. Mårup Kirke
FJ sagde, at opmærksomheden og interessen for Mårup Kirke hele tiden er stor til ekstrem stor i perioder.
Som en del af forvaltningsplanen blev kirken undersøgt arkæologisk og for kalkmalerier, hvorefter kirken
indrettedes som middelalderkirke.
På baggrund af et møde mellem Mårup Kirkes Venner og ministeren 2. juli sidste år arbejdes der nu på at få
møblementet genindsat for så vidt angår de stolestader, som Skov-og Natustyrelsen råder over samt
stolestaderne fra Nationalmuseet. Der arbejdes også på at få lagt træ- og klinkegulv igen. Det gamle gulv
eksisterer ikke mere, da det var meget medtaget. Samtidigt er Nationalmuseet søgt om at få udleveret de
stolestader, som opbevares der, til genindsættelse. Ligeledes er Kulturarvsstyrelsen søgt om tilladelse til at
udføre de planlagte genindsættelser.
Mht. til kysterosionen så har der været mange forhandlinger med Skagen Inovationscenter.
Fredningsnævnet har senest givet dispensation til nye forsøg i en 3-årig periode på den betingelse, at
forsøget dokumenteres.
PBJ: Det er en fin afgørelse, fordi den kræver dokumentation før evt. videreførelse.

8. Velfærdsprojekter 2004
TS efterlyste forslag til velfærdsprojekter for 2004, og fremhævede, at det er vigtigt at projekterne bidrager
til regeringens sundhedspolitik, at brugerne inddrages og at det vil være godt om projekterne omfatter
partnership
Skovdistriktet skal have forslagene omkring 1. april.
PA spurgte, om der kunne søges om midler til materialer til Turorientering?



TS sagde, at forudsætningen herfor er, at PA finder ud af, hvormange pæle de skal bruges, og hvem der
skal placere dem.

9. Skovens Dag 2. maj
Helene Overby fortalte om Skovens Dag 2004 på Nordjyllands distrikt. Skovens Dag ligger i år d. 2. maj
og årets tema er: "Sundhed og livskvalitet". FJ´s ide er at vi i år ikke laver et samlet arrangement på en
central plads, men i stedet laver en byge af arrangementer med mange forskellige bevægelsesaktiviteter for
en bred målgruppe og fordelt ud over hele distriktet. Foreløbig er der ideer til / arrangeret ca. 20 forskellige
aktiviteter fra alt over løbe-, trave- og cykelture til o-løb, ridetur, kondisti, morgenpürch og
overnatningstur. Det tilstræbes at få eksterne samarbejdspartnere til at deltage.
Der blev bedt om kommentarer, forslag el.lign.
BK vil gerne deltage med et arrangement evt. i Ålbæk klitplantage.
EO sagde, at DN gerne vil være med.
PBJ var betænkelig over at der skulle være brugerbetaling på rideturene og var i øvrigt ked af at den
centrale plads ikke kom med, da det er svært at stille op med en stand, når der kun kommer få folk hvert
sted. Var i øvrigt også betænkelig over, om der ville komme tilslutning til de små arrangementer og
henviste til det år distriktet holdt to mindre arrangementer på skovrejsningsarealerne.
GH mente, at der måtte være mulighed for at få nogle til at deltage med heste uden at det medfører
brugerbetaling. Ville kontakte Islandske Hesteforening.
FJ og Helene var enige i, at det ikke ville blive den helt store publikumsmagnet, men håber at der trods alt
vil komme en del mennesker på grund af de mange forskellige aktiviteter og den store spredning.

10. Skagen i bevægelse
FJ sagde, at sundhed og livskvalitet er kommet højt på dagsordenen det sidste års tid, og Miljøminister
Hans Christian Schmidt har gjort disse til kærneydelser i Skov- og Naturstyrelsen. Som et bidrag til dette,
synes jeg det kunne være spændende og en god motivation for mange, hvis flere af de meget kendte
mennesker, der regelmæssigt besøger Skagen i løbet af sommeren, ville stille sig i spidsen for et
arrangement over nogle timer, der bl.a. indebærer frisk luft og motion. Det kunne være en rask gåtur, en
løbetur, en cykeltur eller andet under uformelt samvær. Plantagerne og den øvrige natur omkring Skagen er
jo uovertrufne til sådant.
Med udgangspunkt i disse tanker, er der indledt samarbejde med projekt Sund By i Skagen, som vil være
tovholder for halvdelen at arrangementerne, og være samarbejdspartner ved formidlingen af projektet.
Indtil videre har skovdistriktet fået tilsagn fra 5 af 6 tilskrevne personer. Personnavnene blev nævnt og
Brugerrådets medlemmer anmodedes om at holde oplysningerne fortrolige indtil vi offentliggør projektet.

11. Evt.
FJ fortalte, at Thomas Jensen har spurgt om der snart sker noget i Rubjerg Knude plantage.
TS repeterede hvilke faciliteter vi efter friluftsrådet anke over fredningsnævnets afgørelse har fået tilladelse
til. Det drejer sig om handicapvenlig sti fra den lille, nordlige parkeringsplads og ud til kystskrænten, en
primitiv lejrplads, renovering af den store parkeringsplads og reetablering af den lille sø.
FJ: nævnte, at vi sammen med Thy distrikt bør holde et møde med Brugerrådet for det nu nedlagte
Hanherred skovdistrikt, samt finde ud af i hvor stor udstrækning og på hvilken måde området kan blive
repræsenteret i henholdsvis Thy og Nordjyllands skovdistrikter.
PA ville gerne vide om der er givet tilladelse til at afholde jagt i Tornby klitplantage om søndagen, da han
havde oplevet jægere med hunde på jagt en søndag.
TS oplyste, at han efter henvendelse fra PA havde meddelt forholdet for Peter Have, der har haft kontakt til
jægerne i Tornby og indskærpet, at der ikke må gås på jagt om søndagen uden særlig tilladelse fra
skovdistriktet.
PA synes, at vi skal fælde sitkagranerne i Nybæk

12. Næste møde onsdag den 22. september kl. 14 i Skagen.
Referat ved Torben Stæhr


