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Vestjylland 

J.nr. NST 210 

Ref. janek 

Den 24. juni 2015 

Referat fra:  
 
Brugerrådsmøde onsdag den 24. juni 2015, kl. 14.30  
på Strandgården Museum, Husby Klitvej 5, 6990 Ulfborg 
 
Intro ved TBS: lidt om strandgården, udstilling mm. samt præsentation af 
deltagerne:  
Thomas Borup Svendsen-NST, Uffe Haubjerg-offentligt valgt, Knud 
Pedersen-Dansk Jægerforbund, Poul Nold Jensen-friluftsrådet, Haldor 
Poulsen-Struer Kommune, Karl Balleby Jensen-Lemvig Kommune, Søren 
Elbæk-Ringkøbing-Skjern, Søren Green-Herning Kommune, Signe 
Ambrosius-DN, Niels Henrik Olesen-offentligt valgt, Karsten Filsø-
Holstebro Kommune, Janni Kristiansen-NST. 
Afbud: Agner Svenstrup, Berit Kiilerich, Karen Barfod, Christian Hollesen. 
 
 

1. Specielle ønsker til faciliteter på NST arealer.  
Hvordan skal vi forholde os, når omverdenen ønsker etablering af 
specielle faciliteter.  Herunder f.eks. en privat bådebro ved 
Limfjorden, en naturist strand ved Husby eller en hundestrand ved 
Vesterhavet, hvor man kan lade hunden løbe løs hele året? 
 

TBS: mange utraditionelle henvendelser;  
Privat badebro i Limfjorden til udlægning om sommeren. Det er et ja fra 
NST på vores areal. Forudsat andre regler overholdes. 
Signe: Vedr. bådebro ved Limfjorden, er den privat?  
TBS: Det er privat initiativ (grundejerforening), men for alle. Den fjernes om 
vinteren. 
 
Naturiststrand: Den noget omtalte placering var i Vedersø. NST holdning: 
så længe det ikke generer andre er det ok på alle strande. Holstebro 
kommune har foreslået et område lidt nord for Græm Strand – hvilket NST 
er positiv overfor. Der arbejdes på at forbedre toiletfaciliteterne og en 
diskret skiltning. Kommunen vil lave en form for høring i lokalområdet, men 
projektet kommer nok først rigtig i gang i slutningen af året. 
Poul: Tror det vil afskrække lejere af sommerhusene. 
Karsten: En strand med skiltning bør være ”diskret”. 
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TBS: fri hundestrand, prøver med hundestrand ved Nr. Lyngvig fyr. Har 
ikke snakket med andre. ”Fyret” synes det er en god ide. Jo flere gæster, 
jo bedre. 
Karl: Hvad med dem, der er bange for hunde? Løse hunde er et generelt 
problem. 
TBS: Hunde skal være under kontrol, selvom de løber fri. 
Der nikkes bredt til forslaget. 

 
TBS: Mobile is-sælgere og pop-restauranter i form af flytbare boder fx ved 
Høfde Q. Fint med NST, dog med en afgift på ca. 5-10 % af omsætning til 
strandejeren. 
Niels: Godt koncept i forhold til turister, en ekstra attraktion for vestkysten. 
TBS: Generelt ønske om uberørt natur, kombineret med mulighed for at 
kunne købe en is e.lign.  
Signe: Vognen/boden er kun i dagtimerne, det må ikke blive stationært. 
TBS: Stationær bod vil kræve dispensation. 

 
TBS: Høfde Q, meget ballade med autocampere, der bliver fastlæggere. 
Ikke plads til andre. I samarbejde med Lemvig Kommune er der skilte på 
vej mod overnatning i autocamper.  

 
 

2. Natur partnerskaber. Mulighed for økonomisk støtte til 
projekter som realiseres i samarbejde med private aktører. 
Andre særlige projektbevillinger. 
 

TBS: NST har en lille pulje penge til partnerskaber, der øger adgang til 
natur fx til toilet ved Græm Strand. Opfordring til foreninger/klubber til at 
efterspørge midler, ansøgere der selv bidrager med 
timer/arbejdskraft/midler har størst prioritet. 
 
TBS: Penge til biodiversitetsprojekter, herunder evaluering af natur- og 
genopretningsprojekter i Vest Stadil Fjord. 
Placering af fugleskjul ved Vest Stadil Fjord aftalt på brugergruppemøde 
(mandag d. 22/6 m. Vest Stadil Fjord-brugergruppe). 
 
 

3. Ny redepolitik på NST arealer. Beskyttelse af redetræer for 
sjældne arter (aktuelt fiskeørn og stor hornugle) og terner 
på stranden. I samarbejde med DOF, opsætning af 
redekasser til vendehals og perleugle. 

 
TBS: Særlig initiativ for ørne m.fl. - skal man lukke skoven, når man 
opdager reder? Vi har fx 3 par fiskeørne og 4 par stor hornugle i og rundt 
om plantagen. Der er enighed om at færdslen kan styres væk fra arealerne 
og der er ikke interesse for at lukke dele af skoven af. Øvelser og 
aktiviteter styres til andre steder i skoven. Afspærring af arealer/områder vil 
bare gøre mere opmærksom på ynglefuglene. Er desuden drøftet direkte 
med Friluftsrådet, DOF og DN. 
 
Samarbejde med DOF: reder til vendehals og perleugle. Desværre kun 
tomme kasser og musvitter. 
 
Udpegning af strandarealer med dværgterner. På Harboøre Tange bliver 
der sat skilte op, om at der skal udvises hensyn. Aftale med Lemvig 
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Kommune om, at passe på vedr. strandrensning og sandfodring i kritisk 
yngleperiode. 
 
Søren G: Der er et kæmpe problem med skarv, fx for Skjern Å laks, hvor 
der er brugt rigtig mange penge, bestanden af laks stagnerer. 
TBS: Kommer der ansøgninger om regulering, vil de blive givet for skarv, 
der er problematiske oppe i åsystemet og nye kolonier vil ikke blive 
accepteret. Skarv er gået tilbage fra 40.000 ynglepar for 10-15 år tilbage til 
ml. 20-30.000, hertil kommer trækfugle mm. 
Karsten: Også problem omkring Stalling og skarv. Stalling er forsvundet fra 
Lille Å og Storå. Dambrug har ligeledes problemer med skarv. Kan man få 
tilladelse. 
TBS: NST er meget pragmatiske, og giver reguleringstilladelser til 
ansøgere, men det er ikke kun skarv der tager Stalling, også odder som er 
i stor fremgang. 
 

4. Politik omkring urørt skov og udpegning af livstræer. 
 
TBS: inden valgkamp kom der forslag om urørt skov fra rød og blå blok, fx 
hele Nordsjælland urørt, eller en 1/5 del skovareal tages ud bredt i DK. 
Det vil være fremtidige indtægter som bliver taget væk og det er indtægter 
der er regnet med. Skovene giver grundvandsbeskyttelse, friluftsliv, 
træproduktion, CO2-ballance, biodiversitet. Intensiv skovdrift har tidligere 
været negativt for biodiversiteten, minimum af lys, dødt ved og vand. Dette 
er ændret over en årrække. Blot en orientering om at der har været 
drøftelser om urørt skov på højeste niveau. 
 
TBS: Udpegning af livstræer. Der skal allerede nu efterlades 3-5 træer pr 
hektar. Udpegning er med til at udpege træer, markeret for eftertiden både 
digitalt og fysisk. Når de dør skal de efterlades.  
Vi forventer at gå i gang efter sommeren, ved at invitere dem, der har lyst 
til at hjælpe fx DN. Der skal udpeges ældre træer, som markeres både 
fysisk og med en app. Vurderer NST at det er et godt valg, markeres træet 
fysisk med en udvalgt markering. Livstræer skal sikre biologisk 
mangfoldighed igennem et samarbejde med gode naturbrugere og fortælle 
træernes historie.  
Livstræer forventes præsenteret på skovens dag. 
Signe: I forhold til app. – hvordan registreres et træ, hvis der er dårlig 
mobildækning?  
Janni: Hvis dårlig forbindelse, kan træets koordinater tages fra foto. 
TBS: Registrer træet fysisk med minebånd. 
 

5. Nye skovområder er udpeget til fri teltning. 
 
TBS: Små arealer i Resenborg-/Klosterheden-/Husby- og Blåbjerg 
Plantager er blevet udpeget. Problematikken med fri teltning skyldes at 
teltning hænger sammen med båltrang og dermed risiko for brandfare. 
Niels: Alle sommerhuse i Husby har branddaskere. Kunne det være en 
idé? 
TBS: Fri teltning er områder, ikke ét sted, så placering af branddaskere 
giver ikke mening. Desuden kræver effektiv brug af brandasker øvelse, for 
at virke/have positiv effekt. 
Signe: Er ”fri teltning” en prøve periode? Kan de slettes igen? 
TBS: Folk bruger generelt shelters. Det er en politisk beslutning. 
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6. Skovens dag 2015 og i fremtiden. 

 
TBS: NST har meldt sig ind igen, dog i mindre skala end tidligere. NST 
deltager også på naturens dag. Fokus vil blive at komme ud med et skov-
/naturrelevant budskab. 
Signe: Naturens dag d. 13. sept. Afholdes på/ved Skærum Mølle. Planerne 
er ikke endelige, måske adgang til observatoriet ved Folkeuniversitetet 
samt rundvisning i nyplantet skov med efteristidens træer. 
Signe: Vil gerne have noget, der tiltrækker børnefamilier, der skal være 
aktiviteter. Børn er blevet fremmede for naturen. Det offentlige har en 
opgave med at få tiltrukket børnefamilierne. 
Knud: Tidligere trak skovens dag mange familier med aktivitetsruter. 
TBS: NST satser på at formidle et fagligt budskab, det bør ikke forhindre 
andre i at byde ind med mere underholdende aktiviteter. 
Signe: Mener det er en NST opgave at tiltrække børn og familier, selvom 
det er med et trækplaster. 
Poul: Hvad med frivillige? 
Knud: Jægerforbundet deltager på landskuet og her bliver vi brugt som 
børnehave, selvom tanken var en snak med pædagoger og forældre. Det 
er et spørgsmål, hvor man synes pengene/tiden er bedst givet ud i forhold 
til at formidle sit budskab. 
TBS: Naturformidling er en kommunal opgave. Det er bevidst blevet 
nedtonet fra NST side. Vi vil selvfølgelig gerne samarbejde med frivillige. 
 

7. Statslig skovrejsning. Status for muligheder ved Videbæk og 
Ringkøbing. 

 
TBS: Femhøjsande(nord for) og skov ved Videbæk (rundt om), er udpeget 
som statslig skovrejsning. Kommune og forsyning skal finansiere min. 50 
% af jordprisen. Vi skal være klar hvis der kommer et købstilbud og en 
bevilling, dvs. at fx offentlighedsfasen skal være på plads. 
Lidt snak med Holstebro Kommune om areal ved skydebanen mod Bur, 
samt i Ulfborg ved Staby. 
 

8. Nyt fra enheden 
 
TBS: Der er lavet hybenspil i forb. med LIFE sårbar vestkystnatur, ved 
Spidsbjerg ved Fjand. Forventet etablering af en fugleø ved Fjandø i 
Nissum Fjord og to ved Harboøre Tange. 
 
TBS: Naturbasen, brugt af dagpleje og børnehaver. Den bliver lukket ned, 
der er ikke brugere til det, desværre. Det er især transporten, der er 
problemet. 
 
TBS: Arbejdet i forbindelse med stormfaldet er ved at være færdigt. Der er 
plantet meget løvtræ under hegn. De kommende år bliver der plantet mere 
lærk og fyr, der er pt. billeproblemer. 
 
TBS: Bæverforvaltning, der er opstart på forvaltningsplan. Der bliver 
indkaldt meninger vedr. erstatning, regulering m.m., forventes færdig 
næste år. 
 
TBS:Klitsyn ad to omgange, der ser pænt ud på trods af storme. 
 



   

 5 

TBS: Rydning i Husby ved parabelklitten, rydningsopgaven har været i 
udbud, forventet igangsætning efter sommer. 
 
TBS: Forventer at guides og kort bliver gennemskrevet og opdateret i løbet 
af eftersommeren ved Pia (kollega i nst). Fremadrettet forventes mere 
oplysende digitale guider med kortmateriale. Miniguide på A4, 3-fløjet, vil 
blive tryk for en række områder. Det folk bruger er kortet, alle andre 
oplysninger kan hentes på nettet, i stedet for at alt skal være i folderen. 
Signe: Kommer der QR-kode i folderen? 
TBS: Forventer at QR-koden kommer i naturen. 
Signe: Det kunne nu være smart, at der også var en på folderen. 
TBS: Tror der er taget en overordnet beslutning for hele styrelsen. 
 
TBS: Landbrugsejendommen Øgelstrup ved Vemb er solgt til Munkbro i/s 
(svineproducenter). Jeppes led ved Toftum bjerge og Thorsted Hus prøves 
solgt.  
 
 
Referat: Janni Kristiansen/NST 


