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Biologisk Forening for Nordvestjylland 	
  
Ørhagevej 189, Klitmøller
7700 Thisted

Den 1. december 2013

Til Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

	
  

Klage vedr. den afgørelse som Fredningsnævnet for Nordjyllands
nordlige del har truffet vedr. supplerende fredning af vandoverfladen
på Vandet Sø, Thisted Kommune (FS 6/2012).

Biologisk Forening for Nordvestjylland er meget skuffet over den afgørelse som
Fredningsnævnet for Nordjyllands nordlige del har valgt i ovennævnte supplerende
fredning. Derfor vil vi her gerne fremhæve et par af de omstændigheder, der begrunder et
totalforbud mod windsurfing på Vandet Sø. Yderligere må vi henvise til foreningens
tidligere synspunkter, som vi bl.a. har givet udtryk for ved Fredningsnævnets møde i
Nors den 7. marts 2012 samt i vores skriftlige henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordjyllands nordlige del den 10. april 2012.
Overfredningsnævnets kendelse af 19. april 1977
Det bør tillægges særlig opmærksomhed, at Overfredningsnævnet i 1977 nedsatte den
tilladte hastighed for sejlads på søen, således at motorsejlads her blev begrænset til
fartøjer, der maximalt kunne præstere en motordrevet hastighed på 5 knob. Windsurfing
var dengang et ukendt begreb og således ikke muligt at tage højde for. Dog viser
kendelsen, at Overfredningsnævnet har vurderet, at hurtiggående sejlads ville være en
belastning for det daværende fugleliv m.m. og de landskabelige oplevelsesmuligheder.
En af begrundelserne for fredningen af området var, at søen og dens omgivelser rummede
meget betydelige naturvidenskabelige og landskabelige værdier. Det kan ikke være
rimeligt, at en enkelt brugergruppes ønske om benyttelse skal gå forud for beskyttelsen i
et område med naturvidenskabelige interesser.

Hensyn til andre rekreative aktiviteter
Windsurfing er med blafrende sejl og hurtig sejlads på kryds og tværs en meget synlig og
forstyrrende aktivitet i et ellers fredfyldt naturområde som Vandet Sø. Selv om surfingen
skulle blive begrænset til det foreslåede delområde i søens østlige del, vil surfernes
aktiviteter blive et synligt og dermed et meget forringende element for en ganske stor del
af søen og dens omgivelser. Mange fravælger derfor Vandet Sø, som ellers med
vandrestier og flotte udsigtssteder byder på mange gode oplevelser for andre
brugergrupper. Efterhånden som Nationalpark Thy bliver mere og mere kendt, vil
området kunne blive udflugtsmål for et øget antal besøgende, der ønsker at benytte søen
og dens nærmeste omgivelser til andre mindre belastende aktiviteter som vandreture,
naturiagttagelse, badning etc. Det er uacceptabelt, at en enkelt brugergruppe som surfere
skal ødelægge naturoplevelsen for områdets øvrige brugere.
Hensyn til fuglelivet
Som det bl.a. nævnes i Cowis rapport kan der ”påvises en direkte og spontan effekt af
tilstedeværelsen af windsurfere, idet vandfuglene fortrækker til roligere dele af søen, når
der surfes”. En kendsgerning vi er helt enige i, men i forbindelse med denne og andre
betragtninger i rapporten, vil vi gerne supplere med følgende:
• Der vil blive så meget uro i den østlige del af Vandet Sø, at de fleste vandfugle
vil fravælge området som ynglested.
• Også fouragerende, rastende og fældende vandfugle vil blive bortskræmt af
surfing. Ikke kun fra den østligste del af søen, men i et betydeligt større område,
da surfingen medfører en skræmmeeffekt i en betydelig afstand herfra.
• Betragtningen om at fuglene kan søge til søens vestlige del, når der surfes i den
østlige del, er kun en mulighed, såfremt der ikke foregår andre aktiviteter her. I et
lukket og begrænset vandområde som Vandet Sø, er surfing således ikke muligt
uden at det vil medføre betydelige forringelser for områdets fugleliv. Vi må her
henvise til de mange åbne vandområder ved bl.a. Limfjorden, som surferne kan
benytte.
• Betragtningen om at Nors Sø kan fungere som buffer for Vandet Sø, når der
surfes her, vil dels betyde et øget energiforbrug til fuglenes flyvning frem og
tilbage og dels medføre en øget konkurrence for det fugleliv, der i forvejen har
Nors Sø som levested.
Vi må derfor stærkt anbefale, at den afgivne supplerende fredningskendelse ændres til et
forbud mod alle former for surfing på hele Vandet Sø.

Med venlig hilsen
p.f.v.
Holger Søndergård

