
 

DOF Marianne Linnemann  ML  X 
DN Tage Madsen  TM  
FRR Birgit Olesen  BO   
DIF Finn Bækdal  FB X 
Jægerne Peter Nissen PN X 
Landbruget Søren Christensen  SC  X 
Sportsfiskerne Claus Olesen CO X 
Lodsejerne Jørgen Lundbo JL X  
RGSK Ole Nyholm Knudsen ONK X 
KLF Sven Hersbøll SH   
RS Museum Rene Hankelbjerg RH X  
NST Ulrik Lorenzen ULO X 
NST Søren Rask Jessen SRJ X  
   

 
 

Desuden deltager Søren Larsen  DCE X 
 
 
Referat af Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 17. november 2015 
Tid: 17.00 – ca. 19.00 
Sted: Naturcenter Skjern Enge, Gl. Botoftevej, 6880 Tarm 
 
Dagsorden: 
 
1. Undersøgelsesfiskeri i Ganer Å 
 

I foråret 2015 foretog DCV en undersøgelsesfiskeri i Ganer Å ovenfor Hestholm Sø. 
Søren Larsen DCV vil på mødet berette om fiskeriet og de resultater DCV er kommet 
frem til. 
 
REF: 
Søren Larsen orienterede om DCV’s undersøgelser af fiskebestanden i Ganer Å ved 
indløbet til Hestholm Sø 

 
2. Nyt Brugerråd. 

I NST’s retningslinier for Brugerråd beskrives brugerrådenes varighed som ”en 

udpegningsperiode af mindst 2 og højst 4 års varighed”på den baggrund vil NST gerne 

drøfte grundlaget for og sammensætningen af et fremtidigt Brugerråd i Enhedens 

nordlige del. 

 

REF: 

Det nuværende Brugerråd Nord’s sammensætning har været uforandret i en længere 

årrække. NST lægger op til en drøftelse af rådets sammensætning i de kommende år 

for at sikre at rådet afspejler interesserne i Enhedens nordlige del og det engagement 

der er i forhold til NST’s arealer og deres drift. De nuværende medlemmer bedes til 

næste møde overveje deres interesser i en plads i det fremtidige råd, eller forslag til 

nye medlemmer. I ”Retningslinjerne for brugerråd” er antallet af medlemmer sat til 

mellem 4 og 14 medlemmer. NST Blåvandshuk lægger vægt på at det kommende 

brugerråd får det antal medlemmer som kan sikre en bred og dækkende rådgivning af 

NST omkring driften af Enhedens nordlige arealer. 

Hvis der skal være andre medlemmer kunne det f.eks. være repræsentanter forVærnet, 

Nymindegab, Turisterhvervet eller? 

  

 

3. ”Livstræer” er et projekt, der skal hjælpe til at øge biodiversiteten i de statslige 
skove og øge befolkningens engagement i forvaltningen af vores fælles natur. 
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”Livstræer” handler om at vælge og synliggøre træer i skovene der skal leve og 
forgå naturligt og på den måde skabe bedre livsbetingelser for dyr og planter 
der leve i og omkring gamle træer. 

 
Information 
 
REF: 
Projektet med livstræer er sat på stand by i 2015, på grund af omlægninger i 
Naturstyrelsen. Vi forventer at være på igen i 2016. 
 
 

4. Eventuelt, hvad sker der netop nu i Skjern Ådal. 
- renovering af stier 
- renovering af broer 
- samarbejde om faciliteter i ådalen 
 
REF: 
- I 2015 er renoveringen af stierne i Skjern Ådal færdiggjort i det omfang NST har 

planlagt stier i de kommende år. 
- De 2 hængebroer er blevet renoveret i 2015. I 2016 skiftes spangen ved Skjern 

Bådehavn ud med en ny spang i stål. 
- Naturstyrelsen har i 2015 haft gode erfaringer med samarbejde med 

interessegrupper omkring udvikling og vedligeholdelse af faciliteter. Det er en form 
som NST vil søge at udvikle i 2016. 

 
- NST er delt op i 

SVANA som får til huse i Kbh. de skal fremover tage sig af love, konventioner og 
myndighedssager. 
NST som får til huse i Randbøl. De skal fremover typisk tage sig af drift og være den 
direkte kontakt til borgere. 

 
 

 
  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 


