
 

DOF Børge Vistisen  BV  X   
DN Mads Rahbek  MR X 
FRR Jens Hasager Kirk  JHK X 
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Jægerne Peter Nissen PN X 
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Lodsejerne Jørgen Lundbo JL X 
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RS Museum Kim Clausen KC X  
NST Ulrik Lorenzen ULO X 
NST Søren Rask Jessen SRJ X 
    
   
  

Blåvandshuk 
J.nr. NST-210-00009 
Ref. srj 
Den 04. august 2014 

Indkaldelse til Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 20. maj 2014 
Tid: 17.00 – ca. 19.00 
Sted: Naturcenter Skjern Å, Ånumvej, Skjern 
 
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. 
 
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. 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 de konkrete muligheder i NST BLH fremtidige 
prioritering af publikumsfaciliteter. 
 
REF: 
I Skjern Ådal vil NST hen over sommeren gennemføre 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 være vores fornemmelse af faciliteternes 
anvendelse og aktualitet. På vores næste møde vil vi meget gerne drøfte 
konsekvenserne af tiltagene med brugerrådet. 
 
Brugerrådet udtrykte skepsis og forundring over at man nu blot 10 år efter at have 
investeret i så fine publikumsforhold opgiver vedligeholdelsen. Sagen tages op på 
næste møde. 
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3. Realdania projekt Porten til Skjern Å 

Ringkøbing Skjern Kommune har fået bevilliget ressourcer til at videreudvikle ideerne 
omkring bedre adgang til Skjern Ådal. Der er sat en proces i gang der afvikles netop nu 
 
Brugerrådet inviteres på den baggrund og på rådets drøftelse på det foregående møde 
til at drøfte perspektiverne og tankerne omkring projekte.   
 
REF: 
Brugerrådet er generelt positiv overfor projektet med en adgang fra A11 og ind i Skjern 
Ådal vest så længe områdets autenticitet bevares. Der blev peget på, at når man vil lave 
en facilitet der skal fremhæve en unik natur skal man ikke skyde for lavt men sørge for 
at kvaliteten og rammerne er i orden, og at der er sikret drift bagefter. 
 
NST synes der er gode tanker i projektet og støtter det så længe naturen og adgangen 
er det bærende, men NST har ikke økonomi bundet i projektet. 
 

 
4. Projekter omkring frivillige i naturen, og naturstyrelsens beskæftigelsesrettede 

indsats. 
Orientering 
 
REF: 
NST Blåvandshuk har etableret et projekt i varde Kommune og siden mødet har der i 
Ringkøbing-Skjern Kommun,e på et ind til videre løst plan, været vendt muligheder på 
Holmsland i forbindelse med pleje af klitter. 
 
En af hurdlerne i den aktuelle situation er, at tale rummeligt arbejdsmarked og 
samtidig gennemføre besparelser der medføre reduktioner i medarbejderstaben. 
Derfor foregår opgave sonderinger, og samarbejdet med kommunerne også i tæt 
dialog med NST’s medarbejdere. 
 
I forhold til frivillige, pegede brugerrådet på at der måske kunne hentes inspiration i 
den engelske model med ”National Trust” som er en natur og kultur bevarende fond, 
det udøver sig virke gennem medlemsbidrag og organisering af frivillige. 

 
5. Eventuelt, hvad sker der netop nu i Skjern Ådal. 
 

REF: 
Brugerrådet spurgte til NST oplevelser af kajaksejlads på åen. NST oplever ikke 
problemer og der har det seneste år været sejlads med både kano, kajak og padling på 
surfboards. 
 
Gåsefodringen ved Fuglsand er indstillet indtil videre. 
 
NST har åbnet for mere ”fri” fiskeri i Skjern Ådal. I dag er der m.r.f. fredningstiden fri 
fiskeri i: 
- Skænken Sø 
- De afsnørede dele af Skjern Å kanalen 
- Nordbredden af Sdr. Parallelkanal indtil 50 meter før udmundingen i Skjern Å 
- Udløbet fra Hestholm Sø på strækningen Lønborgvej til udløbet i Skjern Å 1. marts 

til 31. oktober. 
- Strækningen fra Lønborggård og østpå til hvor stien ud til Fugletårnet begynder. 

 
Jagtudbytte i Skjern Ådal: 
470 gråænder, 1281 krikænder, 726 pibeænder, 13 spidsænder, 13 skeænder, 104 andre 
ænder, 75 gæs, 3 råvildt, 6 snepper, 3 ræve, 7 fasaner. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 
 
 


