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DOF Marianne Linnemann  ML  X 
DN Tage Madsen  TM X 
FRR Birgit Olesen  BO   
DIF Finn Bækdal  FB   
Jægerne Peter Nissen PN X 
Landbruget Søren Christensen  SC  X 
Sportsfiskerne Claus Olesen CO X  
Lodsejerne Jørgen Lundbo JL   
RKSK Ole Nyholm Knudsen ONK X 
KLF Sven Hersbøll SH   
RS Museum Sabine SJ X 
NST Ulrik Lorenzen ULO X 
NST Søren Rask Jessen SRJ X  
NST Mads Bank Mikkelsen MBM X 
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Referat af Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 5. december 2016 
Tid: 17.30 – ca. 19.30 
Sted: Naturcenter Skjern Enge, Gl. Botoftevej 4 161, 6880 Tarm 
 
 
 
Referat: 
 
1. Natura 2000 Plejeplaner 

Natura 2000 plejeplanerne er nu i høring. Brugerrådet inviteres til en drøftelse af 
planeren med afklaring af eventuelle spørgsmål. 
 
I RKSK Kommune laves der planer for Skjern Ådal, Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen (sammen med varde Kommune) og Lønborg Hede. 
 
REF: 
NST orienterede om hvordan N2000 plejeplanerne er blevet til, og skitserede kort 
hvilke områder der er planlagt for i RKSK Kommune 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. 
DN påpegede at der var et overlap N68 0g N69 i forhold til F43 som ikke var beskrevet 
i planerne. NST ser på det. 
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. Renovering af Tipperne 
 I 2016 har der været meget aktivitet på Tipperne i forbindelse med renoveringen af 

Tårnet og Tippehuset. Brugerrådet inviteres til at drøfte aspekter ved det nye anlæg og 
betydningen for den fremtidige adgang til, og formidling af naturen på Tipperne og 
Værnet.  
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REF: 
NST orienterede om renoveringen af Tipperne. Der er givet tilladele til udvide 
åbningstiden i en 3 års periode. Den konkrete åbningstid vil blive drøftet med ….. , og 
den skal evalueres en gang om året. 
Der vil komme en ny ”udstilling” i Tipperhuset. Konceptet er endnu ikke fastlagt. DOF 
oplyste at NST har et skitseret et oplæg til en ny ”Tipperudstilling”. 
 

  
3. Nyt Brugerråd. 

Det aftaltes på det seneste møde i brugerrådet at færdiggøre drøftelen om en ny 
sammensætning af brugerrådet.  
 
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. 
 
 

4. Driften af Skjern Enge 2016 
DOF ønsker en orientering og evt drøftelse af driften i Skjern Enge 2016 herunder: 

 - græsning, rydninger af træer og buske, slåning 
 - publikumsfaciliteterne. 
 

REF: 
DOF synes generelt at det går godt om end vegetationen sine steder kan være vel 
langt. NST er opmærksom på det. Det betyder at der fremover vil være indskrevet 
krav om antal dyr på 1,2 storkreatur pr. ha. Og det betyder at hestene på Kalvholm 
fjernes, og at der fremover ikke vil være helårsgræsning på Kalvholm.  

 
 
5. Lønborg Hede 

DOF ønsker en orientering om status på LIFE projektet og drøfte 
holdninger til vindmølleplan 2 
 
REF: 
NST orienterede om LIFE projektet. Alle hedearealer er ryddet og brændt af. Dele af 
heden er hegnet, og fremover vil NST praktisere mosaikdrift med en kombination af 
græsning, slåning og afbrænding. Med hensyn til Styg Bæk er det NST’s mål at den 
henover Lønborg Hede udvikler sig så naturligt som muligt.  

 
 
6. Bekæmpelse/forvaltning af invasive arter 

Orientering om NST ’s prioritering ved bekæmpelse af invasive arter 
 
REF: 
NST prioriterer Rosa Rugosa, Mårhunde, og mink m.m. 
Der gøres en stor indsats mod Rosa Rugosa i klitten, hvor NST sætter ind med en 
række tiltag for at få erfaringer. Bl.a. forsøges slåning, fræsning, nedgravning og 
græsning. Slåning er ikke nogen god ide. 
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I forhold til Mårhunden kører der et nationalt projekt og det fortsætter.  
 
 
 

7. 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 præsenterer ”Pas På Kort” på næste møde. 
  

 
  
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 
 


