
Brugerrådsmøde   

 

Blåvandshuk 
J.nr. NST-210-00009 
Ref. NDL 
Den 29. september 2011 
 

   
    
   
  

 
 
 
 
 
 
Referat fra brugerrådets 25. møde den 22. september 2011 i Naturcenter Skjern Å  
Deltagere: 

 Jørgen Lundbo, landvindingslagene 
 Peter Nissen, jægerne,  
 Egon Østergaard, DOF,  
 Svend Åge Mortensen, Danmarks Sportsfiskerforbund,  
 Mads Rahbek, DN,  
 Finn Bækdal, DIF 
 Jens Hasager, Friluftsrådet 
 Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks* 
 Ole Bøndergaard, VisitVest* 
 Karl Blichgaard, naturplejer/Kriminalforsorgen* 
 Ole Knudsen, Naturstyrelsen Blåvandshuk 
 Marie Louise Simmelsgaard Platz, Naturstyrelsen Blåvandshuk 
 Niels Dahlin Lisborg, Naturstyrelsen Blåvandshuk 

 
*Brugerrådsmødet havde den nye driftsplan som overskyggende tema og derfor havde NST Blåvandshuk ønsket også at invite-
re nogle eksterne ressourcepersoner/organisationer til aftenens møde. 
 
Ikke tilstede: 

 Søren Christensen, landbruget, 
 Claus Meiner, Ringkøbing-Skjern Kommune,  
 Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum. 
 Sven Hertsbøl, Kyst, Land og Fjord 

 
Dagsorden: 
 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde. 
2. Præsentation af arbejdet med ny driftsplan for Naturstyrelsen Blåvandshuk. 

- Processen omkring driftsplanarbejdet 
- Driftsplan og naturprojekt på Lønborg Hede 
- Driftsplan, Skjern Enge og Tipperne 
- Spørgsmål, forslag og ideer fra brugerrådet.  

3. Meddelelser fra brugerråd og sekretariat. 
4. Tid og sted for næste møde. 
  

 
1. Bemærkninger til det godkendte referat fra sidste møde. 

Brugerrådet havde ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. 
 

 
2. Præsentation af arbejdet med ny driftsplan for Naturstyrelsen Blåvandshuk 

Marie Louise Simmelsgaard Platz orienterede om at Naturstyrelsen er gået i gang 
med planlægningen af en ny driftsplan for Naturstyrelsens arealer. I den forbindelse 
vil NST gerne tidligt i forløbet inddrage interessenter med håb om bidrag til den kom-
mende driftsplan. Senere kommer planen også ud i offentlig høring. 
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NST Blåvandshuk er pilotprojekt for udvikling af nye planlægningsmetoder. Erfaringer 
herfra skal bruges i driftsplanlægningen på landets øvrige enheder. 
 
Marie Louise viste hvordan man ved et simpelt pilediagram med søjlerne ”landskab”, 
”naturpleje”, ”vedproduktion”, ”kulturmiljø” og ”friluftsliv” kan danne sig et overblik over 
interesseforholdene på et givent område. F.eks. om ”vedproduktion” vægtes højt og 
”kulturmiljø” lavt.   
 
Egon Østergaard påpegede at der også bør være en søjle for biodiveristet. Marie 
Louise svarede at biodiversitet er målet med naturplejen. Driftsplanens emner drejer 
sig om det vi rent fysisk går ud og gør på Naturstyrelsens arealer, og vi skal gerne ud-
føre en god naturpleje, der kan være med til at sikre en høj biodiversitet. 
 
Finn Bækdal: Besluttes ændringer lokalt? Niels Lisborg: Ja, hvis argumenterne er go-
de. Den endelige driftsplan skal godkendes af NST’s direktion. 
 
Mads Rahbek: Er der penge til de forslag, der måtte komme? Niels Lisborg: Vi har et 
driftsbudget, men det bliver næppe større i fremtiden, så der bliver sandsynligvis tale 
om prioriteringer. 
 
Lønborg Hede 
Ole Knudsen orienterede om det igangværende naturprojekt på Lønborg Hede, der 
fremadrettet også vil indgå som en del af driftsplanen.  
 
Lønborg hede lider under kvælstofudledning og for mange grøfter. Plejetiltag i forbin-
delse med projektet er at afbrænde, hedehøste og afskrælle dele af heden. Hoved-
parten af selvsået fyr og pilekrat vil blive fjernet. Holme af bævreasp vil blive bevaret 
og der vil blive bevaret træbevoksninger omkring området ”Ib’s have”.  
 
Desuden etableres et antal lavvandsområder og en række grøfter spærres. 
Hovedparten af heden indhegnes, så der kan helårsgræsses med kreaturer, som skal 
holde opvæksten nede. Af hensyn til faunapassagen hegnes med 1-trådet hegn. 
 
Peter Nissen spurgte til hvordan hedens orkideer påvirkes af hedeskrælning. Ole 
Knudsen svarede at orkideerne (gøgeurter) reagerer positivt.  
 
Søren Larsen spurgte til muligheden for vandstandshævning i Styg bæk. Her er po-
tentiale for at udlægge grus og gydebanker og derigennem hæve vandstanden. Ole 
Knudsen svarede at vandstandshævningen udover grøftespærringer ikke indgik som 
en del af plejeprojektet, men dyrenes færdsel og nedtrædning af brinker ville hæve 
vandstanden på sigt.  
Søren Larsen og Peter Nissen foreslog at gydebanker kunne etableres ved hjælp fra 
frivillige. 
 
 
Egon Østergaard spurgte til muligheden for at staten opkøbte de smalle private par-
celler, der gennemskærer heden. Ole Knudsen svarede at såfremt det var muligt ville 
Naturstyrelsen gerne købe arealerne, men økonomien rækker næppe til det. 
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Peter Nissen: Måske er det lettere at opkøbe, hvis nuværende ejere kunne beholde 
jagtretten.  
 
Mads Rahbek mente at områdets pilekrat var en sag for bæveren. Mads Rahbek 
spurgte endvidere til muligheden for at lave salgbare briketter af overfladeskrælnin-
gen. Ole Knudsen: Der er formentlig for meget sand i materialet. 
 
Egon Østergaard pointerede at materialet er velegnet til surbundsbede. Måske er der 
her et afsætningspotentiale med et økonomisk afkast. 
 
Egon Østergaard efterlyste desuden et enigt brugerråd, der støttede en opfordring til 
staten om at købe de private parceller på heden.  
Der var ikke umiddelbart nogle synspunkter imod dette blandt brugerrådet, men Jør-
gen Lundbo mente, at hvis staten på sigt skulle overtage de private arealer på heden 
skulle det være med 100% ejendomsret – herunder jagtretten. 
 
Ole Knudsen orienterede om at NST arbejdede på at købe Fjerbæk Plantage samt et 
nærliggende område. 
Finn Bækdal spurgte til prisen for erhvervelserne. Ole Knudsen svarede at den for-
mentlig var for høj til at den kunne godkendes af SKAT, som sagen i øjeblikket ligger 
hos. 
 
Finn Bækdal spurgte om der vil blive offentlig adgang til arealerne på Lønborg Hede. 
Ole Knudsen oplyste, at der er fri adgang for offentligheden. 
 
Skjern Enge og Tipperne 
Niels Lisborg orienterede om de foreløbige driftsplan-tanker for Skjern Enge og frem-
viste et søljediagram, der viste enhedens egen vurdering af områdets vægtning. 
Ikke overraskende er vedproduktion helt i bund og naturplejen i top sammen med fri-
luftsliv. 
Niels Lisborg orienterede om den ”gamle” driftsplan for området, der evt. kan inspirere 
brugerrådet til at komme med forslag til den nye driftsplan. NL henviste desuden til 
vandretursfolderen, hvor mange af områdets faciliteter, vandrestier og ridestier frem-
går og bad brugerrådet overveje, hvorvidt alle stier i dag anvendes eller om nogle 
måske kan undværes og derved frigive ressourcer til andre prioriteringer i området. 
 
NL fremførte desuden at vi nogle steder måske arbejder for meget i mod naturen når 
vi søger at omdanne bløde rørskovsarealer til åbne enge. Måske bør det overvejes 
om der ikke nogen steder skal accepteres småbiotoper med rørskov, hvor det er me-
get omkostningstungt at pleje for eng og i stedet styrke de steder, hvor det falder me-
re ”naturligt” at pleje for åbne enge. Der er ingen tvivl for Naturstyrelsen om at det åb-
ne ådalslandskab også fremadrettet skal kendetegne Skjern Enge og at engfuglefor-
valtningen prioriteres meget højt, men spredte pilekrat giver bl.a. potentiale for pung-
mejse og blåhals og rørskov for skægmejse og rørdrum m.fl.  
 
Niels Lisborg orienterede om at et af Naturstyrelsens arealer på Fuglsand nu var om-
lagt til vedvarende græs med kreaturgræsning og at NST har planer om også at styr-
ke naturplejen og naturværdierne på gåsefodringsarealet på Fuglsand. 
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Søren Larsen kommenterede at det fungerer godt de steder, hvor der græsses helt 
ned til åen og at det giver en god oplevelse. Foreslog i den forbindelse at det måske 
kan være en ide at informere om, hvordan man bør færdes blandt kreaturer og andre 
græssende dyr. 
 
 
Niels Lisborg orienterede endvidere om at der i år med succes havde været vilde he-
ste på Kalvholm. Det var exmore-ponyer fra Langeland. Her er potentiale for en god 
turistattraktion i sommerhalvåret.   
 
Omkring Tipperne orienterede NL om de prioriterede naturplejeområder og at ”frilufts-
liv” i reservatet var vægtet lavt af hensyn til fuglelivet og der derfor kun er offentlig ad-
gang 1 dag om ugen – udover særlige guidede ture. 
 
 

3. Meddelelser fra sekretariat og brugerråd 
 
Niels Lisborg orienterede kort om status på mårhundeprojektet. Mårhunden, der med 
gps-halsbånd blev udsat først på året i Skjern Enge, forsvandt allerede fra området få 
dage efter. I dag er den genudsat i Lille Vildmose. 
 
Niels Lisborg oplyste at NST var glade for det frivillige arbejde som lystfiskerne bidrog 
med ved nedskæring af pil og rødel langs åerne. NST var også glade for det samar-
bejde der lokalt var indgået med jægerne om etablering af kunstgrave i engene til re-
gulering af ræv og evt. mårhund i området. Desuden havde DN bidraget med frivillig 
arbejdskraft i forbindelse med etablering af en publikumspassage over en grøft ved 
Omme Å. 
 
Niels Lisborg fortalte at NST har ydet tilskud på ca. 1 million kr. til etablering af gyde-
banker for laks ved Skjern Å og Vorgod Å. Tilskuddet er ydet til kommunen, der er 
ansvarlig for projektet. Tilskuddet er ydet med udgangspunkt i den nationale forvalt-
ningsplan for laks fra de midler der på finansloven er afsat under ”beskyttelse af true-
de arter og biodiversitet”. 
 
Svend Åge Mortensen orienterede om at der har været en del problemer med tyveri 
ved åen i år, men derudover havde det været en fin sæson.  
 
Peter Nissen orienterede om at skarven stadig udgjorde et problem ved åen – ikke 
mindst for bækørredbestanden, hvilket man bør være opmærksom på. 
Desuden oplyste Peter Nissen at man for at nedsætte anskydninger netop havde af-
holdt et arrangement ved naturcenteret, hvor der blev trænet afstandsbedømmelse. I 
den forbindelse blev en lokkeand hejst op i 30 meters højde i en ballon. 
 
Ole Bøndergaard fortalte at man fra turismens side var kede af at nationalparken ikke 
blev til noget i denne omgang.  
 
Finn Bækdal gjorde opmærksom på at nu når man kiggede mod vest i forbindelse 
med nationalparken burde også Nymindestrømmen indgå i nationalpark-
udpegningen. 
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Jørgen Lundbo fortalte at der var for meget tilgroning i deltaet, der på hele nordsiden 
er privatejet. Man ville gerne have et samarbejde med NST og rådgivning omkring en 
naturplejeindsats.  
Niels Lisborg ville gerne tage ud og kigge på arealerne i et samarbejde med lodsejer-
ne (også gerne med kommunen, der normalt varetager private arealer). NST har dog 
ikke mulighed for at bidrage økonomisk, hvilket Jørgen Lundbo var indforstået med. 
 
Egon Østergaard gjorde opmærksom på at der bør gøres en indsats for at holde Høje 
Sande rævefri. Øens skestorkekoloni er i år blevet fordrevet af ræve på øen. Der var 
en del erfaringer på området fra Limfjorden som DOF gerne vil tilsende NST.  
Niels Lisborg svarede at vi var meget opmærksomme på problemet og har været i di-
alog med kommunen, der ejer øen. 
 
Egon Østergaard gjorde desuden opmærksom på at kitesurfing er et problem, da det 
foregår for tæt på Høje Sande. Grænsen for kitesurfing bør flyttes mod syd. 
 
Egon Østergaard oplyste at skarven er i nedgang og rasler tilbage – og derfor ikke 
enig i Peter Nissens synspunkt omkring bækørredproblematikken. 
 
Egon Østergaard oplyste endvidere, at anskydninger af gæs ser ud til at være et sti-
gende problem og derfor glad for at høre at jægerne er opmærksomme på problemet. 
 
Mads Rahbek fremførte at tilgroningen med træer var for stor i Hestholm og Albæk 
Mose. DN ville gerne bidrage med ekspertise til rydningen. 
Niels Lisborg: Naturstyrelsen tager som altid gerne mod gode råd. 
 
Søren Larsen oplyste at lystfiskesæsonen ved Skjern Å i år havde slået rekord. Der 
var ikke tidligere fanget så mange laks (over 1200 laks er meldt ind) 
Peter Larsen støttede Peter Nissen i at skarven stadig er et problem. Særligt i forbin-
delse med de seneste isvintre, hvor skarven tvinges op i åsystemet. Ikke mindst stal-
lingen er meget hårdt ramt af skarvens predation.  

 
 
5. Tid og sted for næste møde: Torsdag den 26. januar 2012 kl. 19.00-21.30. 


