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Dagsorden: 
 
1. Organisationsændringer og ændringer i opgaveprioritering. 

NST har været igennem en proces hvor NST er blevet trimmet i forhold til den 
disponible økonomi. Der vil på mødet blive orienteret om de organisatoriske 
tilpasninger og NST’s ændrede prioriteringer som følge heraf. 
 
NST har været igennem en proces hvor NST er blevet trimmet i forhold til den 
disponible økonomi. Der vil på mødet blive orienteret om de organisatoriske 
tilpasninger og NST’s ændrede prioriteringer som følge heraf. 
 
REF: 
ULO orienterede om aktuelle ændringer og omprioriteringer i NST. 
Organisationsstrukturen bevares men der sker en samlet reduktion i 
medarbejderstaben på 80 årsværk og i driften vil der foregå en nedprioritering af 
områderne naturvejledning, publikumsfaciliteter og naturovervågning. 
 
Lokalt betyder det en reduktion på 2 medarbejdere, men Skovfogedstillingen i Skjern 
Ådal bibeholdes og stillingen der er blevet ledig efter Niels Dahlin Lisborg vil blive 
genbesat i løbet af efteråret. 
 

 
2. Partnerskaber på NST’s arealer 

NST har indledt et samarbejde med Varde Kommune omkring 
beskæftigelsesmuligheder for udsatte personer på NST’s arealer. 
 
Orientering 
 
REF: 
Der er tale om en ny vinkel i NST opfattelse af inddragelsen af partnere i 
naturforvaltningen. Omdrejningspunkterne for området er involvering og forståelse 
af samspillet mellem kultur (mennesker) og natur. 
 
I årene fremover vil naturforvaltningen blive præget af et nøgleord som dynamik. Dels 
fordi prioriteringen af vores indsat vil være præget af at vi tilgodeser dynamik  f.eks. 
ved nedprioritering af klitdæmpning, dels vil vi i overskuelig fremtid være begrænset i 
egen kapacitet i forhold til mængden af mulige opgaver. 
 
Derfor arbejder NST i 2 retninger med at inddrage borgere. Dels stiller NST gerne 
arealer til rådighed for kommunerne i deres arbejde for udsatte borgere og for 
implementeringen af nyttejobs. Og dels indgår NST samarbejder med frivillige eller 
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grupper af frivillige på områder hvor der er fælles interesser med at skabe bedre natur 
eller bedre naturoplevelser. 

 
Det er en indsats der foregår i nært samarbejde med medarbejdere så der ikke bliver 
tale om at vi fremover løser faste eller bortrationaliserede opgaver med frivillige eller 
ledige. 
Konkret er der pt. Indledt et samarbejde om pleje af hedearealer i tilknytning af 
løvklitterne. 
 

4. Fremtidige prioriteringer i NST’s friluftspolitik. 
Der har fra flere sider været rejst ønsker om drøftelse af NST’s engagement i 
forbindelse med borgeres muligheder for adgang til og oplevelser i naturen. F.eks i 
forbindelse med passage af klitter, muligheder for turcykling eller etablering af 
rastepladser. 
 
Brugerrådet inviteres til at drøfte den konkrete muligheder i NST BLH fremtidige 
prioritering af publikumsfaciliteter. 
 
REF: 
NST vil hen over sommeren begynde en omprioritering af friluftsfaciliteterne. Det vil 
betyde ændret vedligeholdelsespraksis af ridestier, nedlæggelse af mærkede 
vandreruter og grillpladser og en ekstensivering af vedligeholdelsen af øvrige 
faciliteter. 
 
Udgangspunktet for omlægningen vil umiddelbart være vores fornemmelse af 
faciliteternes anvendelse og aktualitet. NST ser gerne en dynamisk prioritering hvor 
faciliteter løbende kan op eller nedprioriteres i takt med at landskabet, naturen og 
oplevelsesmulighederne ændre sig. 
 
Som udgangspunkt ønsker NST at fokusere indsatsen på særlige steder og i 
facilitetszonerne, og med særlig vægt på nationale interesser. Man kan spørge. Hvem 
er stierne til for dem der kender området eller gæsterne. 
 
Vigtige fokuspunkter er samspillet mellem NST, Nationalparken, Naturparken og 
Vadehavets status som Verdensarv og formidlingen af krondyr og Krondyrreservatet. 
 
På vores næste møde vil vi meget gerne drøfte konsekvenserne af tiltagene med 
brugerrådet. 
 

 
4. Realdania projekt Filsø 

Orientering om status for Realdania projektet ved Filsø.   
 
REF: 
Nu begynder projektet med et parkeringsanlæg og udsigtsplatform ved Filsø at tage 
form, og der forventes at projektet for alvor kan sættes i gang i efteråret. 
 

5. Status for havørne ind i Vrøgum Plantage. 
Hvordan gik så med Havørnene. Der gøres status på mødet. 
 
REF: 
Sidste år fik ørnene én unge på vingerne, og fredzonen omkring reden har fungeret 
godt. I år er redens størrelse blevet fordoblet, og der er set én unde i reden. 
 

6. Eventuelt 
 

REF: 
Det er tilladt for private at ride til Langli i åbningstiden, når der er adgang til 
ebbevejen og NST har som forsøg givet tilladelse til arrangerede rideture derover. 
 
Skiltene med adgang forbudt på vejen fra Ho til Ebbevejen, der er en privat fællesvej, 
er ikke sat op af NST. Siden mødet har NST konstateret at skiltene ikke længere er der.  

 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 


