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Grundejerforeningen Vejers - Allan Junge AJ A 
Danmarks naturfredningsforening – Bent Jakobsen BJ X 
Friluftsrådet – Svend Elkjær   SE X 
Danmarks Idræts Forbund – Henrik Hansen HH X 
Fanø Kommune – Jørgen Chr. Jensen JJ A 
Grundejerforeningerne Fanø Strand – Hans Henning Jensen HHJ A 
Henne Strand Grundejerforening – Knud Sørensen KS X 
Varde Erhvervs- & Turistråd – Colin Seymour CS  
Varde Kommune – Klaus Bertram Fries KBF A 
Dansk Ornitologisk Forening – Jens Rye Larsen JRL X 
Naturstyrelsen Blåvandshuk – Ulrik Lorenzen ULO A 
Naturstyrelsen Blåvandshuk – Søren Rask Jessen SRJ X 
    
   
  
 
 

Blåvandshuk 
J.nr. NST-210-00010 
Ref. srj 
Den 11 oktober 2013 

Referat af  Brugerråsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 23. oktober 2013 
Tid: 10.00 – ca. 13.00 
Sted: Skydebanehuset, Sdr. Klintvej, 6830 Nørre Nebel 
 
Dagsorden: 
 
1. Så er driftsplanen endelig på plads 

Ganske kort, nu er alle tallene også på plads, og driftsplanen sat i værk. 
 
REF: 

Nu er Driftsplanen på plads og vil være at finde på NST’s hjemmeside på adressen 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Blaav
andshuk/ . Høringen, der blev gennemført i efteråret 2012 har givet anledning til 
enkelte ændringer især omkring friluftszonering f.eks. er der etableret yderligere en 
stillezone på Fanø . En driftsplan er en langsigtet vision og den er mål- og 
rammesættende for den kommende drift af NST’s arealer. Det er ikke en detaljeret 
indsatsplan. Derfor vil mange forslag fra høringsfasen ikke være at genfinde i planen, 
men forslagene vil indgå i de kommende overvejelser i den konkrete drift og i 
kommende drøftelser om NST’s aktiviteter blandt andet her i brugerrådet. 
 

 

2. Realdania projekt Filsø 
På sidste møde informerede NST om Realdania projektet ved Filsø.  NST vil på mødet 
gøre status for projektet 
 
REF: 
Projektet skrider roligt fremad. I øjeblikket er der ved at komme en afklaring på den 
endelige placering og størrelse af tilkørselsvej, P-plads og en panoramabro. Når det er 
endelig fastlagt kan processen med myndighedsbehandling komme i gang. 
 
Samtalen drejede ind på antallet af besøgende ved Filsø og herunder P-pladsen ved 
Nørre Enge. I øjeblikket har NST ingen overvågning af besøgsfrekvensen på sine 
faciliteter, men har netop sat et forsøg med et tælleapparat i gang, som vi vil evaluere i 
løbet af 2014. 

 
 

3. Frivillighed og partnerskaber på NST’s arealer 
På det seneste møde gjorde NST rede for satsningen på frivillige og partnerskaber i 
naturforvaltningen. På mødet beskrives status for frivilligheds aktiviteter på enheden, 
og der lægges op til en drøftelse af nye muligheder. 



2 

 
REF: 
Der findes allerede i dag en række frivillige aktiviteter på NST’s arealer af meget 
forskellig størrelse og intensitet. Og det er målet at samarbejdet med frivillige i de 
kommende år øges. Hovedformålet med frivillighed på NST’s arealer er at engagere og 
involvere befolkningen i forvaltningen af arealerne, for på den måde at skabe 
medejerskab til NST’s forvaltning og sikre at tiltag med især faciliteter og 
adgangsmuligheder imødekommer ønsker og forventninger i befolkningen.  
 
Frivillighedsprojekter eller partnerskabsprojekter kan fødes enten på initiativ af 
borgere, organisationer, kommuner eller NST. Et eksempel på et frivillighedsprojekt 
startet på initiativ af en interessegruppe er MTB banen i Bordrup. 
 
 

4. Det overvejes om den danske del af Vadehavet skal være en del af Vadehavet 
som Verdensnaturarv 

I august havde NST Vadehavet og Blåvandshuk besøg af inspektører fra IUCN der på 
vegne af UNESCO skulle vurdere om den danske del af Vadehavet kunne komme i 
betragtning som Verdensnaturarv. På Blåvandshuk drejer det sig om arealer på Fanø, 
Skallingen og Langli. Der orienteres om besøget og status for projektet. 
 
REF: 
IUCN inspektørerne var i august på en 3 dages tur gennem den danske del af 
Vadehavet, hvor de på NST Blåvandshuk besøgte Keldsand, Fanø m. Søren Jessen Sand 
og Skallingen. Inspektørerne gav udtryk for at de havde haft en udbytterigtur hvor de 
havde god lejlighed til at drøfte naturindhold, -forvaltning, valg af afgrænsning. Nu 
afleverer inspektørerne deres rapport til UNESCO, der derefter vil tage stilling til 
mulighederne for en eventuel udvidelse af Verdensarvsområdet (den nederlandske og 
den tyske del af Vadehavet er Verdensnaturarv idag). Denne beslutning offentliggøres i 
foråret/sommeren 2014. 
 
 

5. Status for havørne ind i Vrøgum Plantage. 
Hvordan gik så med Havørnene. Der gøres status på mødet. 
 
REF: 
Der er nu 2 voksne fugle og 1 unge der færdes og jager i Filsø området. Det bedste sted 
at iagttage dem fra hen over foråret og sommeren, har været fra vejdæmningen 
henover Filsø. DOF og NST har drøftet mulighederne for at etablere et 
observationsstade tættere på reden i Vrøgum. Forvaltningen af havørneparret er også 
et godt eksempel på et frivillighedsprojekt med inddragelse af eksterne kompetencer. 
Der blev i øvrigt stillet forslag til etablering af en foderplads for ørne for at styrke 
formidlingsmulighederne. 
 
 

6. Eventuelt 
 

REF: 
 Der blev spurgt til det nyligt startede Rosa Rogusa LIFE projekt. Det tages op 

på næste møde. 
 

 Der blev spurgt til, om sanddæmning på stierne over klitterne ved Henne var 
indstillet. Spørgsmålet gives videre til SWO. 

 
 Der blev spurgt til NST’s indstilling til Baech Buggy’er på strandene. 

Spørgsmålet tages op til drøftelse på næste møde. 
 

 DOF gennemfører over de kommende 4 år en registrering af ynglefugle i DK. 
Det er en opfølgning på tilsvarende registreringer i midt 70’erne og midt 
90’erne. 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 
 


