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Indkaldelse til Brugerråsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 11. juni 2013 
Tid: 10.00 – ca. 13.00 
Sted: Blochsgård, Kærgårdvej 7, Vrøgum, 6840 Oksbøl 
 
Dagsorden: 
 
1. Endelig driftsplan 

Efter høring i efteråret er driftsplanen for NST Blåvandshuk færdig. På mødet 
præsenteres planen og de justeringer høringen har medført. 
 
REF: 
ULO og SRJ gjorde status for driftsplanprocessen. Høringen er overstået og den 
beskrivende del af planen er færdig. Høringen gav 17 høringssvar der gav anledning til 
enkelte rettelser, men hvad der var, om muligt, vigtigere gav svarene en række ideer til 
den fremtidige drift som ikke umiddelbart passer ind i driftsplanens formål og form, 
men som vil tages med i NST’s overvejelse i driften. 
Nu mangler kun opgørelsen af arealernes vedmasser og NST Blåvandshuks fremtidige 
drift, og dermed det økonomiske grundlag. Driftsplanen ligger på NST hjemmeside, og 
den er delt op skovvise tekst og kortafsnit så den har en form der er mere konkret 
brugerorienteret. Link til dritsplanen: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Drift/Driftsplan/
Blaavandshuk/  
 

 
2. Realdania projekt Filsø 

I tilknytning til NST’s arealer gennemfører Realdania et antal projekter under titlen 
”Det er stedet der tæller”. Formålet er at skabe bedre adgang og bedre oplevelser 
gennem arkitektoniske portaler til en række særlige ”steder” i den danske natur. Et af 
disse steder er Filsø, og i projektet involveres både Åge V. Jensens naturfond” og NST. 
NST vil på mødet gøre status for projektet. 
 
REF: 
ULO gav en status for Realdaniaprojektet ”Stedet tæller” Filsø. Projekterne som der er 
10 af rundt om i landet, heraf to på NST Blåvandshuk, har til formål at forstærke folks 
oplevelser af naturen gennem funktionelle arkitektoniske elementer i konstruktion og 
arealindretninger der kan understøtte specifikke oplevelser. I øjeblikket er projektet 
under udvikling og det er meget tidligt i forløbet. Det indeholder elementer som ny 
tilkørsel og oplevelsessløjfer omkring Filsø i tilknytning til avlsgården. 
 

 
3. Græsning i klitterne 
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Som et led i bekæmpelsen af hybenroser i klitterne indleder NST i 2013 forsøg med 
fåregræsning i klitterne mellem Nymindegab og Gammelgab. På møde præsenteres 
forsøget. 
 
REF: 
Imellem Nymindegab og Gammelgab laver NST Blåvandshuk i år et forsøg med 
afgræsning i klitterne. Baggrunden for forsøget er dels et ønske om at pleje de lavere 
dele af heden langs Nymindestrømmen, dels et ønske om at undgå brug af spøjtemidler 
ved bekæmpelse af hybenroser i klitterne. Forsøget går i sin enkelthed ud på at 
kombinere kvæg græsning og fåregræsning. Det er tanken at får over sommeren har 
basisindhegninger langs Nymindestrømmen hvor de går til daglig, og at de i perioder 
lukkes ud i klitten af hyrder der skal fokusere fårenes græsning på hybenroserne, så 
disse gentagne gange græsses i bund og forhåbentlig svækkes i deres vækst. Temaet 
tages op igen når der er høstet nogle erfaringer. 
 

 
4. Miljøministeriets Frivillighedspolitik 

Præsentation af Miljøministeriets ”Frivillighedspolitik” 
 
REF: 
NST har formuleret en frivillighedspolitik med det hovedformål at skærpe 
befolkningens bevågenhed for natur og miljø og folkeliggøre naturindsatsen med fokus 
på biodiversitet og friluftsliv målet er at der om 25 år er 300.000 frivillige indenfor 
naturforvaltning. 
Derfor vil NST professionalisere og systematisere arbejdet med frivillige indenfor dets 
område. Og lægge større vægt på partnerskaber og samarbejde i naturforvaltningen. 
Initiativerne blev drøftet og vel modtaget. Der er i brugerrådet en positiv holdning til et 
øget samarbejde, men pegede på at det vil kræve ressourcertil involvering at engagere 
befolkningen til frivilligt arbejde. Frivillighedspolitikken kan findes her 
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/08BB7DA8-2909-4DB4-A53D-
356D60CBB15E/156499/frivillighedspolitik.pdf . 
 

 
5. Der er i år flyttet havørne ind i Vrøgum Plantage. 

For at forbedre mulighederne for at ørnene får ynglesucces har NST mærket et område 
af skoven af med informationsskilte med en opfordring til skovgæster om at give 
ørnene fred i deres yngleperiode. På mødet orienteres om hvordan ørnene har det. 
 
REF: 
JRL berettede at havørnene har det godt og at de har en unge der snart er flyvefærdig. 
Fredzonen omkring reden hvor NST opfordre skovgæster til at holde afstand til reden 
er blevet respekteret og har fungeret godt. Reden er en af to reder i Vestjylland. Den 
anden er ved Skjern Ådal. Der blev stillet spørgsmål til orienteringsløbs betydning for 
havørnene, da OK-West hører til i Vrøgum. NST er i dialog med OK West og 
orienteringsaktiviteterne i plantagen har haft et niveau og en form der ikke har givet 
problemer. 

  
 
6. Afvandingsproblemer, herunder status for afvandingskanalen over Lyngbo Hede 

På mødet samles op på vinterens afvandingsproblemer generelt, og der gøres status for 
kanalen over Lyngbo specielt. 
I 2005 blev afvandingskanalen over Lyngbo Hede delvist rørlagt, og i resten af kanalen 
blev vandstanden reguleret for at genskabe en højere grad af naturlig vandstand på 
heden, uden at sommerhusområdet Henne Strand fik afvandingsproblemer. 
 
REF: 
Der har været vandproblemer mange steder i den forgangne vinter. NST gør hvad der 
er muligt for at holde vandet i ”skoven” hvor vi gerne vil have det, og belaster på den 
måde det nedenfor liggende afvandingssystem mindst muligt. På Lyngbos Hede gav 
nedbøren dog problemer omkring årsskiftet ved at der opstod bagløb ned i Henne 
Strand sommerhusområde. Problemet blev løst ved at sænke skottene i Lyngbo 
kanalen. Og det har efterfølgende givet anledning til at der bliver udarbejdet et 
vandløbsregulativ for kanalen. 
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5. Eventuelt 
 

REF: 
Formalia om udpegning af repræsentanter i brugerrådet er tidligere blevet 
drøftet med udgangspunkt i på hvordan grunejerne er repræsenteret i 
brugerrådet og Vejers grundejerforening har fået til opgave at komme med et 
oplæg. Spørgsmålet om repræsentation i brugerrådet tages op på et af de 
kommende møder. 
Det blev foreslået at turistchefen på Fanø og Natur Kultur Varde blev tilbudt 
en plads i brugerrådet. 
 
NST’s skovløber på Fanø Thomas Hingeberg er midlertidig fraflyttet sin 
tjenestebolig i Fanø Klitplantage på grund af skimmelsvamp, indtil der er 
fundet en løsning på problemet. 
 
Problemet løse hunde blev bragt på bane, og det blev drøftet hvordan 
problemet kunne mindskes. Som muligheder blev nævnt en generel 
information som sommerhusudlejerne og/eller bureauerne kan udlevere til 
alle nye lejere, og skilte hvoraf det fremgår hvad bødeniveauet er for løse 
hunde. 
 
NST har tilbud Fanø Kommune at samarbejde om naturvejledning på Fanø. 
 
Nye kampvognsspor ved Ulfslo er igen et tema. Baggrunden er et ønske fra 
forsvaret om bedre muligheder for at træne kamp i lukkede rum. 
 
NST arbejder stadig med at etablering af en ”Ruhezone” for at styrke 
oplevelsesmulighederne i forhold til krondyr. 

 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 
 


