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Indkaldelse til Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 13. december 2016 
Tid: 10.00 – ca. 12.00 
Sted: Skovridergården, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl 
 
Der vil være en let frokost efter mødet. Derfor vil vi gerne have afbud hvis man er forhindret 
i at deltage. 
 
Dagsorden: 
 
1. Natura 2000 Plejeplaner 

Natura 2000 plejeplanerne er nu i høring. Brugerrådet inviteres til en drøftelse af 
planeren med afklaring af eventuelle spørgsmål. 
 
I Varde og Fanø Kommuner laves der planer for Vadehavet, Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen (sammen med Ringkøbing Skjern Kommune), Blåbjerg Egekrat og 
Kallesmærsk Hede mm. samt delplaner for Skallingen/Langli og Fanø, . 
 
REF: 
NST orienterede om hvordan N2000 plejeplanerne er blevet til, og skitserede kort 
hvilke områder der er planlagt for i Varde og Fanø Kommuner, og om linierne i 
hvordan plejeplanernes indsatser vil blive i de kommende 6 år. Dernæst blev det 
påpeget at høringsfristen snart udløber og at rådsmedlemmerne opfordredes til at 
bruge høringsmuligheden. 
Der blev spurgt ind til hvem der gør noget på private N2000 arealer. Det er 
kommunerne der planlægger, og det er grundejerne der har ansvaret for indsatsen. 
I forhold til indsatsen mod invasive arter har NST fokus på især Rosa Rugosa og 
mårhunde. Der var en positiv stemning for at samarbejde om udbredelsen af de 
erfaringer NST opnår gennem arbejdet. 
Brugerrådets medlemmer blev gjort opmærksomme på at grundlaget for 
plejeplansarbejdet lægges mellem planfaserne. Hvor der arbejdes med 
naturvurderinger og fastlæggelse/vurderinger af afgrænsninger for naturtyper og 
arter i forhold til udpegningsgrundlaget i N2000 områderne.  
 

 
2. Nyt Brugerråd. 

Det aftaltes på det seneste møde i brugerrådet at færdiggøre drøftelen om en ny 
sammensætning af brugerrådet.  
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REF: 
Det nuværende Brugerråds mandat har været udløbet nogen tid og NST vil overveje en 
ny sammensætning. 
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idrætsforbund og 
Kommuner, er faste medlemmer jf. retningslinierne, men derudover vil NST i sine 
overvejelser vil lægge vægt på perspektiverne i rådgivning omkring NST drift og på 
viljen til at deltage i arbejdet ved udpegning af nye medlemmer. 
 
NST modtager gerne forslag til nye medlemmer, og tilkendegivelser fra gamle 
medlemmer hvis man forsat ønsker at bidrage til rådets arbejde. 
 
 

3. Naturiststier på NST arealer. 
NST har fået en henvendelse om et ønske om en naturiststi der giver adgang til en af 
NST naturiststrande. Brugerrådet inviteres til at drøfte aspekter ved naturiststier i 
naturområder administreret af NST Blåvandshuk. 
 
REF: 
Brugerrådet drøftede aspekter omkring anlæggelsen af en naturiststi hen over 
Lyngbos Hede til naturiststranden nord for Henne. Brugerrådet mener som 
udgangspunkt at der skal gives vide rammer for friluftsliv, men også at der må være 
en grænse for hvor små særinteresser der skal tilgodeses især hvis der kræves anlæg 
og særlige adgangsforhold. Der er i området i forvejen afmærkede vandreruter, 
cykelruter, rideruter og uafmærkede stier.  
 
Red: NST har overvejet sagen nærmere og har besluttet at NST ikke ønsker at skabe et 
system hvor en bred vifte af særinteresser skal have særskilte stiforløb. 

 
4. Naturpakkeprojekter 2016 

Som nævnt på det seneste Brugerrådsmøde forventedes det at Naturpakken ville få 
betydning for især prioritering af biodiversitet og friluftsliv. NST orienterer om hvad 
Naturpakken affødt af projekter i 2016. 
 
REF: 
Lokalt har Naturpakken affødt projekter for 1.4 mio. kr.  til biodiversitetsprojekter ( 
NST har suppleret med 500.000 kr. af driftsmidler) og 450.000 til friluftsprojekter. 
Eksempelvis er der lavet en omlægning af Kattemosebækken hvorover der er etableret 
2 broer. 

 
5. Pas På kort et redskab til at vise hensyn i driften af NST arealer. 

NST bruger pas På kort til at markere elementer i landskabet der skal vises hensyn til i 
forbindelse med driften af NST’s arealer. Det kan være specielle træer, fortidsminder, 
særligt følsomme områder m.m. Brugerrådet inviteres til en drøftelse af PAS PÅ kort 
og hvordan de eventuelt kan kvalificeres. 
 
REF: 
”Pas På kort” bruges til at informere maskinførere og skovarbejdere om elementer, der 
skal tages hensyn til under udførelsen af deres arbejde. Noget der skal passes på. 
 
NST overvejer at supplere kortene med angivelser af særlige friluftsfaciliteter og 
måske særlige biotoper. Kortene er ikke tilgængelige da de er tænkt som et 
arbejdsredskab. NST præsenterer ”Pas På Kort” på næste møde. 
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6. Friluftsfaciliteter i 2017 

NST orienterer hvordan friluftsmidlerne prioriteres i 2017, hvor hovedindsatsen 
lægges i Kærgård / Vejers området. 
 
NST vil i 2017 lægge hovedvægten af sine arbejder med friluftsfaciliteter i Kærgård 

og Vejersområdet. Har Brugerrådsmedlemmerne eller borgere forslag til indsatser 
er de velkomne til at kontakte NST. 
 

 
7. Fanø netop nu?. 

På Fanø ønskes følgende spørgsmål belyst. 
− Den gamle hundeskov er i dårlig forfatning. Hvad er planen for denne 

hundeskov? 
− Vandrestierne på Fanø: 

Er badesti 6 også en ridesti? Der er skiltet med det, og er det NST der har opsat 
skiltet? 
Vandrestierne i øvrigt, hvilke planer er der for både nuværende og fremtidige 
stier? 
 

REF: 
NST har arbejdet en del på Fanø i 2016. Når hundeskoven ikke er renoveret er det fordi 
vi afventer at arbejdet med COBRA kablet er færdigt. Men ellers er vi ved at være i 
bund med faciliteterne på Fanø for denne gang. Det betyder ikke at der slet ikke sker 
noget på Fanø de kommende år. Det betyder at NST lægger tyngden andre steder hen. 
 NST har kun aktierne i stier på egne arealer og badesti 6 er ikke på NST’s arealer 
 

8. Vejers nu og i fremtiden.  
Det seneste halve år har NST justeret aktiviteterne i Vejers området. NST orienterer 
om ændringerne og Brugerrådet inviteres til med udgangspunkt de seneste justeringer 
at drøfte hvad småjusteringer betyder.  
 
REF: 
De sidste par år har der været en række ændringer i NST’s aktiviteter i Vejersområdet. 
Salget af vildtkød og juletræer er sat på pause ligesom julemarkedet, dels på grund af 
for lave besøgstal og dels på grund af at vi har solgt de juletræer vi har. 
 
Og som de fleste nok har bemærket er der flyttet en ny skovfoged ind i Felsiggård. Kim 
Klitsgaard er flyttet til Randbøl og Søren Bernt Johansen er flyttet ind i Vejers. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 
 


