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  Medlemmerne af Brugerråd Syd. 
   
  

 
 
Referat af brugerrådsmøde afholdt den 6. juni 2012. 
 
Til stede:  
 

• Merete Vigen Hansen, DN. (suppleant for Bent Jakobsen) 
• Hanne Kristensen, Friluftsrådet. (suppleant for Sven Elbro) 
• Henrik Hansen, Dansk Idrætsforbund. 
• Jørgen Chr. Jensen, Fanø kommune 
• Hans Henning Jensen, Samrådet af grundejerforeninger ved Fanø 

Strand 
• Knud Sørensen, Henne Strand Grundejerforening 
• Colin Seymour; Varde Erhvervs- og Turistråd. 
• Claus Bertram Fries, Varde kommune. 
• Jens Rye Larsen, privat og aktiv bruger 
• Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen 

 
Afbud fra: 
 

• Allan Junge, Vejers Grundejerforening. 
 
 
1. Velkomst og præsentation af nye brugerrådsmedlemmer. 
 
Ulrik Lorenzen (ULO) bød velkommen og præsenterede de nye ansigter i 
brugerrådet samt de medarbejdere fra Naturstyrelsen, som medvirkede ved 
nogle af dagens dagsordenspunkter. 
 
2. Opfølgning på brugerrådsmødet den 12. maj 2011. 
 
ULO orienterede om: 
 

• Status på Nationalpark Skjern Å, som er stoppet indtil videre. 
• Forsvarets ønsker om udvidet adgang til kampvognskørsel i Bordrup 

m.fl. steder er lidt on and off – muligvis i talt med besparelseskrav 
ved Forsvaret. 

• Krondyrcentret ved Blochsgaard, hvor projektmaterialet er udarbej-
det og udsendt til forskellige samarbejdsparter. Oplyste at det kneb 
med at få konkrete tilbagemeldinger på lysten og muligheden for at 
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føre planerne ud i livet bl.a. fra Varde kommunes side. Projektgrup-
pen har derfor for nylig vedtaget at forespørge Varde kommune og 
VETR endnu en gang om forholdet. 

• Forsøget med bekæmpelse af rosa rogusa pågår stadig væk og info-
materiale herom, vil blive udsendt til brugerrådets medlemmer så 
snart det foreligger. 

• Indsatsen overfor løse hunde pågår stadigvæk og senest med en fæl-
les indsats sammen med Politiet.  

• Spørgsmålet om skiltning ved det tidligere sprængningsområde på 
Lyngbos Hede undersøges i disse dage af politiet i Varde samt For-
svarets bombeeksperter fra Skive kaserne, som formelt står med an-
svaret for at vurdere risikoen for publikums færdsel det pågældende 
sted. 

• Arbejdet med nye kort og stiruter ved bl.a. Lyngbos Hede er endnu 
ikke afsluttet. 

 
3.  Orientering om enhedens arbejde siden sidst og herunder 
 det igangværende strukturarbejde i Naturstyrelsen. 
 
Det nuværende og ret omfattende strukturarbejde sker på grund af nye, bety-
delige økonomiske begrænsninger i styrelsens økonomi. Der arbejdes derfor 
med planer om både nye indtægtsmuligheder (p-afgift, udvidet jagtudlejning 
og andre elementer). Derudover er der ved at ske en betydelig reduktion af 
medarbejderantallet ligesom der skal sikres en mindre udgift til huslejer på 
styrelsens mange lejemål. Sidstnævnte forhold betyder samtidig et farvel til 
de nuværende miljøcentre, hvis medarbejdere fordeles på naturforvaltnings-
enhederne (skovdistrikterne) og centralt i Haraldsgade. Denne proces er se-
nest tilendebragt i 2018 i forbindelse med nuværende lejemåls udløb. Der 
sker herved både en styrkelse af de decentrale som centrale dele af Natursty-
relsen. Direktionen slankes og går fra 8 medlemmer ned til 5. Indtil videre 
kendes betydningen for denne enhed ikke med bestemthed, men et antal 
medarbejdere kan tænkes at blive overført hertil. Der forventes klarhed om 
spørgsmålet omkring 1. juli dette år. 
 
Brugerrådet orienteredes om besættelsen af skovløberstillingen på Fanø pr. 
1.8.2011, som nu beklædes af skovløber Thomas Hingebjerg. 
 
4. Drøftelse af praksis omkring udlægning af geocaches i 
 naturfølsomme områder. (Stillet af DN). 
 
Merete Vigen Hansen redegjorde for et offentligt geocaching-arrangement 
ved Blåbjerg, hvor informationsmaterialet om begivenheden omtalte udlæg-
ning af geocaches i naturfølsomme områder. Enheden svarede hertil, at gæl-
dende regler for alle Naturstyrelsens arealer er, at udlagte geocaches af ud-
læggeren skal anmeldes til den pågældende enhed, som så kan gribe ind, 
hvis placeringer er uheldig af miljømæssige, forstyrrelsesmæssige eller an-
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dre grunde. Praksis viser, at det sjældent er et problem og det konkrete ar-
rangement skete ikke i naturfølsomme områder. Enighed om at praksis synes 
tilstrækkelig i øjeblikket. 
 
5. Drøftelse af praksis omkring gylleudbringning på  Natur-

styrelsens § 3 arealer (ferske enge). (Stillet af DN). 
 
På baggrund af en iagttagelse ved Bordrup Kro, hvor der tilsyneladende ske-
te udbringning af gylle på et af Naturstyrelsen ejet areal, som er naturbeskyt-
tet, oplyste Merete Vigen Hansen, at DN havde rettet henvendelse til Varde 
kommune, som er tilsynsmyndigheden på området. Kommunen havde oplyst 
til DN, at fordi der er tale om en såkaldt gammel kultureng, så var udbring-
ningen for så vidt OK. DN finder imidlertid behov for en drøftelse i bruger-
rådet af denne praksis – også set i lyset af tidens ånd på miljøområdet. 
 
ULO kommenterede den nuværende praksis og oplyste, at der ikke bruges 
kunstgødning på styrelsens arealer men kun naturgødninger. Metoden med 
gylleudbringning bruges på enhedens vildtagre for at sikre en tilstrækkelig 
fødeadgang til kronvildtet, således at skader på nabolandmænds jorder be-
grænses mest muligt. De samme vildtagre med deres grønne græs tjener også 
som lokaliteter, hvor publikum har særligt gode muligheder for at se kron-
vildtet samtidig med at arealerne også tjener som effektive brandlinier med 
deres grønne græs. Der er derfor tale om et velovervejet valg fra skovens 
side. Det kan også oplyses, at tidligere Ribe amt aldrig nåede at gennemføre 
en egentlig revision af de naturbeskyttede arealer, og at udpegningen derfor 
ikke alle steder er helt retvisende. 
 
6. Orientering og drøftelse af enhedens udkast til ny drifts-

plan. 
 

Der blev af ULO redegjort for det omfattende arbejde med at udarbejde en 
ny driftsplan, som var blevet lidt forsinket af ressourcemæssige årsager. 
Driftsplanen indeholder 17 områdeplaner og en fælles beskrivelse. Planerne 
omfatter bl.a. skovudviklingstyperne henførelse til de enkelte skovområder, 
hvor der i planen opereres med 6 forskellige hugst- og konverteringsmodel-
ler. I den forbindelse påpegedes det, at skovudvikling ikke er noget statio-
nært, hvorfor diagrammet med skovudviklingstypernes udbredelse skal ses 
som noget dynamisk. Ønsker brugerrådsmedlemmer eller andre at læse hvad 
de enkelte skovudviklingstyper rummer og defineres ved, så kan dette ikke 
ske i selve driftsplanen, men der skal i stedet henvises til Naturstyrelsens 
fælles hjemmeside, som gennemgår begreberne. 
 
Det påpegedes også, at de nye skovkort ikke vil få samme detaljeringsgrad 
som de nuværende skovkort, ligesom det blev påpeget, at arealet med så-
kaldt urørt skov vil blive øget på enheden bl.a. i Kærgård plantage. I den 
forbindelse drøftede brugerrådet den indbyggede konflikt mellem begrebet 
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urørt skov og så den nødvendige pleje af egekrattene, som skal have hjælp til 
at holde de invasive træarter på afstand. 
 
Der blev også redegjort for Miljøministeriets ønske om at der fremover i 
forbindelse med driftsplanlægningen på Naturstyrelsens arealer sker en zo-
nering af arealerne, hvor der skal skelnes mellem bl.a. arealer primært til den 
stille skovgæst, andre arealer til den mere aktivitetsprægede brug af arealer-
ne og sluttelig de delarealer, hvor der i særlig grad kan ske investeringer til 
fordel for friluftslivet. 
 
Til slut redegjorde ULO om ønskerne om at oprette jagt- og forstyrrelsesfrie 
zoner i Vejers af hensyn til kronvildtet og publikums muligheder for at se 
kronvildtet – også i dagtimerne. Ønsket er at oprette område på 50-100 ha., 
hvor publikum søges holdt ude af mod at der til gengæld etableres gode faste 
observationsmuligheder fra tårne og lignende i samme område. Erfaringer 
fra udlandet på sådanne tiltag er positive. 
 
Forslaget til ny driftsplan er siden brugerrådsmødets afholdelse blevet ud-
sendt i offentlig høring med høringsfrist frem til den 20. september 2012. 
Link til høringen:  
 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Drift/Drif
tsplan/Blaavandshuk/ 
 
Der afholdes herefter offentlige møder om udkastet til ny driftsplan, hvor 
enheden håber på deltagelse fra brugerrådets side. I den forbindelse spurgte 
Merete Vigen Hansen (DN) ind til hvilken koordinering der sker mellem Na-
turstyrelsens og Forsvarets ligeledes igangværende driftsplanrevision. Hertil 
svarede ULO, at der en god dialog mellem parterne og ønske om bedst mulig 
koordinering. 
 
7. Orientering og drøftelse af enhedens udkast til Natura 

2000-plejeplaner for enhedens egne arealer. 
 
Stort set samtidig med offentliggørelsen af udkastet til ny driftsplan udsend-
tes på landsplan ligeledes udkast til Natura 2000-planer for alle Naturstyrel-
sens arealer. 
 
Her på enheden er der primært tale om åbne arealer men også egekrattene. 
På mødet toges – som eksempel - udgangspunkt i Natura 2000-arealerne i 
Blåbjergområdet og der omtaltes nogle af de naturtyper, som Natura 2000 
plejeplanerne opererer med. 
 
Det er efterfølgende kommunerne, som skal lave en samlet plan for både of-
fentligt som privatejede Natura 2000 arealer. 
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10. Status på arbejdet med at få reorganiseret brugerrådets sam-
mensætning.  

 
ULO efterlyste det på seneste brugerrådsmøde aftalte bud fra grundejerfore-
ningerne på hvorledes der fremover kan ske en repræsentation fra grundejer-
foreningerne i brugerrådet. I den forbindelse er der behov for at finde en eg-
net måde at grundejerforeningerne på fastlandet kan deles om en række med-
lemsposter. Ligeledes ses det gerne fra skovens side, at lokale udviklingsråd 
også får plads ligesom grønne organisationer og turisterhvervet på Fanø kan 
blive del af brugerrådet. 
 
Det aftaltes, at stafetten med at fremkomme med forslag til ny bemandings-
model fra grundejerforeningsside på fastlandet er hos Henne og Vejers 
grundejerforeninger, som bedes melde tilbage om forholdet i god tid inden 
næste brugerrådsmøde. 
 
9. Tid og sted for næste brugerrådsmøde.  
 
Der aftaltes ikke endelig dato og tidspunkt, men enheden vil vende tilbage 
med dette hen på efteråret – evt. kombineret med en mulighed for at se nær-
mere på Filsøområdets udvikling i kombination med Naturstyrelsens arealer 
i området. 
 

10. Eventuelt. 
 
Intet at berette. 
 
 
 

Ref. Niels Christiansen 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


