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Peter S. Melgaard (PSM) 

Indkaldelse til Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 11. november 2014 
Tid: 17.00 – ca. 19.00 
Sted: Naturcenter Skjern Å, Ånumvej, Skjern 
 
Dagsorden: 
 
1. Fremtidige prioriteringer i NST’s friluftspolitik. 

I 2014 har NST skåret ned på friluftsfaciliteterne i Skjern Ådal. Og det seneste 
brugerrådsmøde aftaltes det at samle op på niveauet på november mødet. 
 
Brugerrådet inviteres til at evaluere det lagte niveau for friluftsfaciliteter. 
 
REF: 
I 2014 har NST justeret vedligeholdelsen og antallet af faciliteter i Skjern Ådal, som 
følge af ressourceindskrænkninger. Det har betydet at en række p-pladser og 
rastepladser er blevet nedgraderet og at vedligeholdelsesniveauet generelt er blevet 
sænket. Dog er der blevet repareret en række mindre broer og spange og der er 
påbegyndt en systematisk renovering af det stisystem der skal opretholdes. 
 
Der er blandt rådsmedlemmerne generel utilfredshed med at NST sparer så kraftigt 
som det er tilfældet i Skjern Ådal, enkelte rådsmedlemmer gav udtryk for at staten ikke 
burde anskaffe sig arealer de ikke ønskede at vedligeholde. 
 
NST påpeger at det ikke er driften i ådalen der spares på, men på antallet og 
standarden af friluftsfaciliteter. I den sammenhæng er det også nødvendigt at være 
opmærksom på, at udgangspunktet i Skjern Ådal har været et højere facilitetsniveau 
end på andre af Naturstyrelsens arealer. Der vil fortsat være et højt niveau, men 
indsatsen vil fremover blive mere fokuseret på de områder der har en højere søgning 
af borgere der færdes i naturen. 

 
2. Skarvbestand i Ringkøbing Fjord. Hvad er Naturstyrelsens holdning til 

skarvbestandens størrelse? 
 Orientering 
 
 REF: 
 Skarvbestanden i Ringkøbing Fjord reguleres efter Skarvbehandlingsplanen fra 2009. 

D.v.s. at bestanden på Olsens Pold reguleres til ca. 200 ynglende par mens bestandene 
andre steder reguleres helt. 

 NST. Vurderer at det holder en bestand på ca. 1000 aktive fugle. Der vil kunne opleves 
en væsentlig større antal fugle i træksæsonerne på grund af trækfugle. 

 
 På næste brugerrådsmøde tages situationen omkring skarven i Ringkøbing Fjord på 

dagsordenen til en nærmere drøftelse. 
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3 Skjern Å nationalpark? 
 NST er blevet spurgt om hvad status er for Nationalpark Skjern Å. Ganske kort kan det 

siges at der fra statslig side ikke er initiativer. 
 
 Bruger rådet inviteres til en drøftelse der kan klarlægge holdningerne i rådet til 

spørgsmålet. 
 
 REF: 
 Der mærkes en stille interesse i området både i og udenfor byrådet. 
 
4. Kitesurfing mv ved Høje Sande 
 Med den stigende interesse for Kitesurfing på Ringkøbing Fjord er der kommet et øget 

pres på de fredede områder ved Skjern Ås udmunding. DOF ønsker en drøftelse af 

situationen. 

 

 Brugerrådet inviteres til at drøfte situationen omkring kitesurferes sejlads omkring de 

fredede områder især omkring Skjern Ås udmunding og det øgede pres det kan lægge 

på områdets fugleliv. 

 

 REF: 

 Der er konstateret kite aktiviteter tæt på Høje Sande. NST er opmærksom på 

problemet, og tilser området i det omfang vi har ressourcer til det. Vi byder assistance 

fra andre velkommen med hensyn til overvågning af uhensigtsmæssige aktiviteter, og 

vil gerne have aktuelle indberetninger vi eller politiet kan reagere på. 

 

 Det vil være et tema i forbindelse med revisionen af reservatbekendtgørelsen for 

Ringkøbing Fjord, som formentlig vil være aktuel i 2016/2017. Indtil da vil NST 

opprioritere afmærkningen op til Høje Sande. 

 
5. Fiskenet i Tipperreservatet 

DOF Vestjylland er blevet gjort opmærksom på, at skrubbefiskere sætter net inde i 
reservatet. Det medfører store forstyrrelser af de mange fugle, der raster på 
vandfladerne. 
 
Brugerrådet inviteres til at drøfte spørgsmålet om fiskenet ved Tipperne og eventuelle 
løsninger. 
 
REF: 
NST oplever adskillige steder, at der er aktive fiskere hvor der ikke burde være det. Og 
der tages affære når det opdages eller vi bliver gjort opmærksomme på det. Og i den 
forbindelse er vi glade for det samarbejde vi har med flere organisationer der retter 
vores opmærksomhed på steder med uønskede fiskeaktiviteter. 
 
 

6. Status på anvendelsen af jagttegnsmidler i Skjern Enge 
 DOF sendte i foråret på opfordring forslag til projekter i Skjern Enge fra 

jagttegnsmidlerne. Det glæder os, at der er bevilget 150.000 kr til plejeprojekterne og 

at styrelsen er i gang med plejen. Orientering om status. 

 

 REF: 

 Naturstyrelsen er i efteråret gået i gang med at gennemføre projektet. Gennemførelsen 

er præget af især 2 forhold. 
- Årstiden og dermed hensyn til hvor indsatsen kan lægges p.g.a. vand og vejr. 
- Græsningsmuligheder. NST lægger vægt på at de ryddede områder efterfølgende kan 

græsses, og maskinel drift på lang sigt begrænses mest muligt. 

  

Der har været aktiviteter langs Lønborgvej, og i området vest for Ganer å, der hvor 

det har været muligt at arbejde. 
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 Der udover er NST ved at undersøge muligheden for at indsætte amfibiemaskiner der 

kan arbejde i et vådere miljø. 

 Endelig skal NST til at identificereegnede øer der er egnede til rydning. Her vil NST 

gerne have inddraget DOF 
 
 
7. Projekter omkring frivillige i naturen, og naturstyrelsens beskæftigelsesrettede 

indsats. 
Orientering 
 
REF: 
NST har i 2014 etableret et samarbejde med Varde kommune. I 2015 vil NST forsøge at 
udvide aktiviteterne med et samarbejde med RKSK kommune. 

 
8. Eventuelt, hvad sker der netop nu i Skjern Ådal. 
 
 REF: 
 På næste møde ønsker DOF et punkt om ”Naturplan Danmarks” s betydning for 

området. 

 

 Der blev spurgt til hvordan det går med mårhundene i Skjern Ådal. Der er 3-4 

kunstgrave som jægerne holder øje med, og NST har ikke konstateret aktiviteter af 

mårhunde, men er altid klar til at rykke ud hvis der kommer indberetninger (NST tilså 

efter en henvendelse en kunstgrav i dec., der kunne ikke konstateres aktiviteter af 

mårhund ved graven). 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 
SRJ@nst.dk72 54 35 26 
 


