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Referat af møde i Brugerråd Syd den 12. maj 2011 
 
 
Mødet blev afholdt på Ålholt. 
 
Ad.1. Opfølgning på mødet den 22. juni 2010 
 
Jørgen Christian Jensen (JCJ) bad om at klitdannelserne på forstranden på 
Fanø bibeholdes. Hertil oplystes, at henvendelser om disse forhold skal 
rettes til NST-Ribe. 
 
Bent Jacobsen påpegede i den forbindelse problematikken omkring sikring 
af fuglelivet på strandene og nævnte problemerne med beach-buggies og 
ynglende terner og præstekraver. Rådet drøftede mulighederne og behovet 
for at kunne regulere denne aktivitet, når beskyttelseshensyn er 
nødvendige. Ulrik Lorenzen (ULO) henviste til Rømø, som har gode 
erfaringer med zonering af aktiviteterne på stranden. Ivar Sande (ISA) 
nævnte, at Varde kommune i øjeblikket arbejder på at undgå vandscootere 
ved alle kommunens kyststrækninger. 
 
 
Ad.2. Orientering om enhedens arbejde og situation siden sidst - 
herunder oprettelsen af den nye Naturstyrelse pr. 1. januar 2011. 
 
ULO orienterede om den nye strukturs bestanddele, logo med videre. 
Mårhundeprojektet, som er forankret på NST-Blåvandshuk, blev nævnt 
herunder at der p.t. er 4 afmærkede individer men at dette antal successivt 
vil blive udvidet.  
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Der orienteredes om den igangværende offentlige høring omkring 
Nationalpark Skjern Å. 
 
Omkring Fiilsø-projektet oplyste ULO, at der pågår et snævert samarbejde 
med Aage V. Jensens fonde om sagen. De nuværende arealer omkring 
Pedersholm skal fremover tjene som fourageringsområde for gæs og 
kronvildtet og det kan forventes, at Naturstyrelsens offentlige p-plads ved 
Nørre Enge vil kunne blive et centralt udgangspunkt for publikums færden i 
området. Ligeledes indgår enheden i et samarbejde med fonden og Varde 
kommune omkring en mulig cykelstietablering gennem Kærgård plantage 
og videre over Fiilsø Hede og videre op til Strandvejen mod Henne. 
 
Omkring Varde Å-projektet oplyste ULO, at der kun mangler afslutningen af 
enkelte lodsejeraftaler, lidt oprydning samt afslutningen af 1 – 2 retsager. I 
tilknytning hertil oplyste Ivar Sande, at Grønt Råd i varde kommune har 
nedsat en arbejdsgruppe, som skal vurdere på mulighederne for at udvide 
adgangen til friluftslivsmuligheder langs Varde Å.  
 
Spørgsmålet og forhandlingerne omkring militærets ønske om øget 
benyttelse af Bordrup Plantage er netop blevet genoptaget, men er endnu i 
en indledende og afklarende fase. 
 
ULO orienterede endvidere omkring igngværende drøftelser i lokalområdet 
omkring Oksbøl om en  mulig flytning af Vandrerhjemmet fra Ål plantage og 
ned i selve byen kombineret med en mulig etablering af 90 helårs 
ferielejligheder på skovsareal i Ål plantage ved Fritidscenteret. Drøftelserne 
er delvis på græsrodsniveau endnu, men fra enhedens side vil det være 
nødvendigt at forudsætte, at der ses på det hele i en samlet sammenhæng 
og ikke etapevis. 
 
Til slut orienteredes om afslutningen af pilotprojektet omkring et nationalt 
krondyrcenter ved Blochsgaard. Rapporten udleveredes til 
brugerrådsmedlemmerne. Pilotprojektet er nu afsluttet og mulighederne ved 
et sådan krondyrcenter synliggjort. Nu skal det så vise sig om der er villige 
samarbejdspartnere og økonomi til realisering af et sådan projekt. 
 
Ad.3. Orientering om igangsat driftsplansarbejde for enheden. 
 
ULO orienterede om det igangsatte driftsplansarbejde, som tidligere havde 
haft en 15-årig turnus. Nu laves en rullende planlægning med en 
tidshorisont på 6 år. Først udarbejdes mindre plantagevise oversigter og 
herefter kommer der en offentlighedsfase incl. møder med brugerråd, 
kommune m.fl.. Gennemgående for planen kan det siges, at der ønskes en 
klarere og mere operationel zonering for hhv. benyttelse og beskyttelse af 
statens arealer. 
 
Ad.4. Overvejelser omkring brugerrådets sammensætning. 
 
Der orienteredes kort af ULO om, at der til det kommende møde i 
brugerrådet vil blive forelagt et oplæg til en fremtidig sammensætning af 
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brugerrådet. Efter drøftelse af emnet besluttede brugerrådet, at 
grundejerforeningerne på fastlandet inden den 1. november melder tilbage 
til enheden med et forslag til hvorledes grundejerforeningerne fra Blåvand-
Ho og til Nymindegab fremover kan være repræsenteret i brugerrådet.  
 
Ad.5. Bekæmpelse af rosa rugosa på klitfredede arealer. 
 
I fortsættelse af emnet, som brugerrådet tidligere har drøftet, orienterede 
skovfoged Ole Knudsen om forsøg foretaget i Thy med bekæmpelse af 
denne invasive art. En rapport fra forsøgene i Thy aftaltes fremsendt til 
brugerrådets medlemmer. 
 
 
Ad.6. Afbrænding af lyngområder, som er ved at springe i skov. 
 
Ligeledes med baggrund i tidligere drøftelser af emnet orienterede Ole 
Knudsen om emnet. Det er vigtigt at afbrænde lyngområder før det bliver til 
skov. Det bedste resultat opnås gennem kombination med efterfølgende 
græsning. På Fanø haves et særligt problem med de mange frøkilder fra de 
ofte iblandede birketræer. 
 
Ad.7. Skiltningen og gangsti ved sprængningsområde ved Lyngbos 
Hede – Hennegårds klitter. 
 
Henne Strand Grundejerforening (GHS) påpegede, at spørgsmålet omkring 
en mangelfuld skiltning i området for så vidt angår eksplosionsfaren synes 
at gå i ring mellem Politi, kommune og Naturstyrelsen. Det aftaltes, at GHS  
kontakter Politimesteren i Esbjerg m.h.p. at sagen kan finde sin afslutning. 
 
 
Ad.8. Sandflugten ved P-plads på Henne Strand. 
 
Problematikken er gammelkendt og selvforskyldt. Sagen henvises til 
Klitsynet, som afholdtes senere i maj måned. 
 
Ad.9. Ønske om naturlegeplads i Henneområdet. 
 
GHS redegjorde for ønskerne om en naturlegeplads og hertil svaredes fra 
enheden, at ønsket er kendt og at disse investeringer kun foretages, hvor 
der sikres en meget stor egenbetaling til anlæg og drift fra medvirkende 
eksterne parter. Nye tiltag afventer færdiggørelsen af enhedens driftsplan, 
der bl.a. vil give rammerne for, hvor der evt vil kunne accepteres 
hundeskove, skovlegepladser m.v. 
 
Ad.10. Opdatering af stikort og foldere, der omfatter Henne Nord-
området.  
 
Der erindredes fra GHS’ side om de tidligere fremsatte ønsker fra GHS om 
opdateringen. Niels Christiansen erkendte behovet og tilsagnet om at 
udarbejde det ønskede materiale. Det har blot ikke kunne nås endnu. 
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Ad. 11. Bordet rundt. 
 
JCJ orienterede om et muligt kommende kabelprojekt på Fanø, som kan 
betyde, at der kan etableres bedre stisystemer i dele af Fanø Klitplantage. 
Ivar Sande (ISA) orienterede om kommunens arbejde med at udvikle en 
Naturpark Vesterhavet, som kan skabe bro mellem de to nationalparker 
nord og syd for kommunen. Det forventes at Naturpark Vesterhavet officielt 
kan åbnes i 2012. Der er en række arbejdsgrupper nedsat allerede. 
ISA nævnte endvidere at Margueritruten har fået sit forløb ændret til en 
mere vestlig rute her i Varde kommune af hensyn til det kommende Fiilsø-
projekt. 
 
Bent Jacobsen (BJA) nævnte problemet med løse hunde i naturen. Hertil 
oplyste ULO at de officielle bødetakster nu er forhøjet og at det nu koster 
2.000.- at have en løs hund i naturen samt ekstra 1.000.- kr. hvis ikke 
hunden har halsbånd og hundetegn. 
 
Ad.12. Tid og sted for næste møde. 
 
Næste møde aftalt til afholdelse den 6. december 2011 kl. 10.00 evt. 
efterfulgt af en besigtigelse af Fiilsø-projektet. 
 
Ad.13. Evt. 
 
Det oplystes, at arbejdet med besættelsen af den ledige skovløberstilling på 
Fanø er i gang og at den nye medarbejder forventes at have tiltræden den 
1. ste august. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 


