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Dansk Ornitologisk Forening  - Egon Østergaard EØ  

DN – Tage Madsen TM X 

Friluftsrådet - Jens Hasager Kirk JHK 

DGI - Finn Bækdal FB 

Jægerne - Peter Nissen PN X 

Landbruget - Søren Christensen SC X 

Lystfiskerne - Svend Åge Mortensen SÅM X 

Lodsejere - Jørgen Lundbo JL X 

Ringkøbing-Skjern Kommune - Claus Meiner CM X 

Kyst, land og fjord - Sven Hersbøll SH 

Ringkøbing-Skjern Museum - Kim Clausen KC 

Naturstyrelsen, Blåvandshuk - Ulrik Lorenzen ULO X 

Naturstyrelsen, Blåvandshuk – Niels Dahlin-Lisborg NDL X 

Naturstyrelsen, Blåvandshuk – Søren Rask Jessen SRJ X 
    
   
  

Blåvandshuk 
J.nr. NST-210-00010 
Ref. srj 
Den 24. maj 2013 

Referat af Brugerråsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato:  28. maj 2013 
Tid: 19.00 – ca. 21.30 
Sted: Tippehuset, Tipperne, 6830 Nørre Nebel 
 
Dagsorden: 
 

-1.  Tipperne 
NDL beskrev kort driften af Tipperne. Tipperne er på ca. 600 ha og afgræsses i 
sommerhalvåret af ca. 500 stykker kvæg. Driften der varetages af NST foregår i tæt 
dialog med de ornitologer der foretager fugletællinger for DCE – Aarhus Universitet. 
Det betyder at driftsprocesserne typisk er sene sammenlignet med Skjern Enge 

 
1. Endelig driftsplan 

Efter høring i efteråret er driftsplanen for NST Blåvandshuk færdig. På mødet 
præsenteres planen og de justeringer høringen har medført. 
 
REF: 
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. 
Link til dritsplanen: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Drift/Driftsplan/
Blaavandshuk/  

 
2. Realdania projekt Tipperne 

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 Tipperne.  NST vil på mødet gøre status for projektet. 
 
REF: 
ULO gav en status fro Realdaniaprojektet ”Stedet tæller” Tipperne. Projekterne som der 
er 10 af rundt om i landet, heraf to på ANT 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 
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under udvikling og der drøftes elementer som nyt tårn, ny bådebro, ny fugleskjul og ny 
stiforløb. 

 
3. Græsning i klitterne 

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. Bliver 
resultaterne af forsøget positive vil der umiddelbart være mulighed for at udbrede 
metoden til NST arealerne på Holmsland Klit. 

 
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 i konkrete projekter og om at engagere frivillige. 
Frivillighedspolitikken kan findes her 
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/08BB7DA8-2909-4DB4-A53D-
356D60CBB15E/156499/frivillighedspolitik.pdf . 
 

 
5. Jagten i Skjern Ådal – vildtudbytte 2012 

Jægerne gennemgår vildtudbyttet i Skjern Ådal for 2012 v. Peter Nissen 
 
REF: 
Peter Nissen gennemgik vildtudbyttestatistikken for Skjern Enge 2012. Statistikken 
vedlægges. 

 
6. Eventuelt 
 

REF: 
Lystfiskerne -SÅM gjorde opmærksom på at en række spange var ved at være dårlige 
og burde efterses. 
 
JL gjorde opmærksom på at udløbet er ved at gro til i pil og rødel, og at det burde 
fjernes for at sikre udløb og det åbne landskab. 
 
CM pegede på at der er meget bjørneklo ved de to sydligste udløb der skulle håndteres. 
 
CM mener at fredningsafmærkningen omkring udløbet er mangelfuld og at sejlere 
uforvarende kan komme ind i fredningszonen. 
 
TM supplerede med at nogle gange virkede det som om at selvom kitesurfere holdt sig 
udenfor fredningszonen kunne kiten nå ind over Højesande 
 
NST laver et notat til referatet om NST afmærkningspraksis. 
 
CM meddelte at hundeengen v. Skjern bådehavn er meget populær, men efterlyste 
bedre muligheder for vandtræning af hunde. 
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SC gjorde opmærksom på at åen var brudt igennem til søerne i Østre Hestholm og 
vandreruten er skyllet væk.  Det betyder at han ikke kan komme ud i engene med 
redskaber og pleje dem. 
SC og NDL ser på sagen. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ulrik Lorenzen 
Skovrider 


