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Referat fra brugerrådets 26. møde den 26. januar 2012 i Naturcenter Skjern Å  
 
Deltagere: 

 Jørgen Lundbo, landvindingslagene 
 Peter Nissen, jægerne,  
 Egon Østergaard, DOF,  
 Svend Åge Mortensen, Danmarks Sportsfiskerforbund,  
 Kristian Pedersen, DN,  
 Finn Bækdal, DIF 
 Jens Hasager, Friluftsrådet 
 Søren Christensen, landbruget, 
 Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen Blåvandshuk 
 Marianne Linnemann, Naturstyrelsen Blåvandshuk 
 Niels Dahlin Lisborg, Naturstyrelsen Blåvandshuk 

 
Ikke tilstede: 

 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. Status for laksefiskeriet v/ Anders Koed, DTU Aqua. (udgår) 
3. Kort status for den forgangne jagtsæson i Skjern Enge v/ Peter Nissen. 
4. Forslag til vandstandshævning på eng nedenfor Damsø v/ Søren Christensen. 
5. Kort status for Life-projektet Lønborg Hede. 
6. Kort status for driftplanarbejdet. 
7. Meddelelser fra brugerråd og sekretariat. 
8. 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. Status for laksefiskeriet. 

Ulrik Lorenzen orienterede om at punktet desværre måtte udgå da DTU Aqua havde 
meldt afbud i sidste øjeblik. 
Det blev kort kommenteret, at der er regelændringer i høring omkring fiskeriet bl.a. 
vedrørende en udsættelse af sæsonstart fra 1. april til medio april. 
Svend Åge Mortensen vurderede at ændringen skyldes et ønske om at skåne ned-
faldsfisk (fisk, der har gydet) og muligvis de store, optrækkende laks i forårsperioden. 
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Søren Christensen spurgte til om der tages hensyn til den større dødelighed, der fin-
der sted ved genudsætning når der fiskes i sommerens varme perioder? 
 
 
 

3. Kort status for den forgangne jagtsæson. 
Peter Nissen oplyste at det havde været en god og oplevelsesrig sæson. Alle indbe-
retninger var endnu ikke kommet retur, men Naturstyrelsen vil få en status når tallene 
forelægger. Der har været en del gæs i den forgangne sæson med indtil videre 80 
journalførte gæs, primært grågæs, men også en enkelt kanadagås. 
Der var desuden skudt 3 stykker råvildt og 2 ræve på fællesjagterne. 
 
Jørgen Lundbo spurgte om jægerne ikke kunne øge indsatsen med at skyde flere ræ-
ve. Ræve udgør et problem ved tiendedelsjorderne i Skjern Å deltaet. 
Peter Nissen svarede at jægerne har etableret kunstgrave i Skjern Enge i samarbejde 
med Naturstyrelsen netop for at reducere antallet af ræve. Den ene kunstgrav er ude 
ved deltaet på sydsiden. 

 
 
4. Forslag til vandstandshævning ved eng nedenfor Damsø. 

Søren Christensen foreslog et forsøg med spærring af afvandingskanalen fra pumpe-
station Øst ved udmundingen til Skjern Å med et regulerbart stem. På den måde vil et 
engareal på ca. 4-5 ha kunne oversvømmes i sommertiden og medvirke til at fjerne 
næringsstoffer inden pumpevandet blev ledt ud i Skjern Å. 
 
Egon Østergaard mente ikke at et genskabt engareal i Skjern Enge skulle være mod-
tagestation for drænvand fra landbruget og så hellere at man fandt et areal til formålet 
på den anden side af diget på landbrugsjorden. Egon Østergaard mente at tilførsel af 
næringsrigt vand vil påvirke engområdet negativt med øget risiko for tilgroning. 
 
Søren Christensen understregede at han ikke ønskede at forringe naturværdierne, 
men så en mulighed for at lave et forsøg, hvor der kan laves nogle målinger, der kun-
ne give os mere konkret viden. 
 
Niels Lisborg oplyste at området var at betegne som beskyttet natur efter § 3 og at 
kommunen i givet fald skal vurdere betydningen af et sådan projekt efter naturbeskyt-
telsesloven. I øjeblikket er hele området oversvømmet og det er derfor ikke muligt nu 
at vurdere områdets flora og naturindhold. 
 
 

5. Status for LIFE-projektet Lønborg Hede. 
Ved forrige brugerrådsmøde gav skovfoged Ole Knudsen en grundig gennemgang af 
projektet. Niels Lisborg oplyste, at der ikke var nyt i projektet, men at de skitserede til-
tag foregår planmæssigt. I alt skal der ryddes ca. 30 ha pilekrat og ca. 12 ha bjergfyr. 
Der skal derudover afbrændes 150 ha hede og foretages hedehøstning og fjernelse 
af biomasse på ca. 54 ha. 
Projektet afsluttes med etablering af helårsgræsning på heden. 
 
Svend Åge Mortensen oplyste at lystfiskerne gerne vil etablere gydebanker for havør-
red i Styg Bæk på Lønborg Hede.  
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6. Kort status for driftplanarbejdet. 
Som tidligere orienteret om er Naturstyrelsen, Blåvandshuk i gang med at lave en ny 
driftplan. Niels Lisborg gav en orientering om nogle af de prioriteringer (udover den 
eksisterende naturpleje) som Naturstyrelsen har fokus på i Skjern Enge og Tipperne. I 
Skjern Enge er det særligt en styrkelse af de ”blå zoner” d.v.s. den åbne overgang 
mellem eng og vandflade samt rydning af trævækst. På Tipperne vil styrelsen se på 
mulighederne for udbedring af observationstårnet og en opdatering af naturudstillin-
gen. På Lønborg Hede vil tiltagene i driftplanen følge LIFE-projektet. 
Ulrik Lorenzen oplyste at driftplanen vil gennemgå en høringsfase, hvor der er mulig-
hed for at komme med kommentarer til driftplanen.   

 
 
7. Meddelelser fra brugerråd og sekretariat. 

Niels Lisborg oplyste at forpagteren på Kalvholm i Skjern Å-deltaet ikke havde held til 
at indfange de vilde heste på øen. Forsøg er forgæves gjort flere gange og af hensyn 
til dyrevelfærd har Naturstyrelsen midlertidigt placeret et mobilt læskur til hestene på 
øen. 
 
Niels Lisborg oplyste desuden at udstillingerne i Naturcenter Skjern Å og Skjern Enge 
vil få en udvidet åbningstid fra kl. 11-17 til fremadrettet kl. 9-18. 
 
Egon Østergaard oplyste at hjejlen for første gang i nyere tid har ynglet på Tipperne, 
hvilket tilskrives at et tidligere rørskovsområde er omdannet til eng. Hjejlen er tæt på 
at forsvinde som dansk ynglefugl, og har ikke ynglet på Tipperne i de næsten 100 år 
der har været fugletællinger i reservatet. 
 
Svend Åge Mortensen spurgte til hvor langt kommunen er med et p-plads anlæg ved 
A11 mellem Skjern og Tarm. Ulrik Lorenzen oplyste, at vi ikke har nogen status på 
projektet fra kommunen. 
 
Jørgen Lundbo oplyste at det er meget store sandmængder, der aflejres ude i Skjern 
Å deltaet.  
 
Finn Bækdal spurgte om der er nyt om nationalparken? Ulrik Lorenzen oplyste at der 
ikke er kommet nyt i sagen siden forligsparterne har vurderet et behov for en revurde-
ring af projektforslaget. 
 
Finn Bækdal spurgte om Naturstyrelsen oplevede mountainbikes som et problem? 
Marianne Linnemann svarede at vi har relativt få mountainbikes i Skjern Enge og at 
de ikke udgjorde et problem i forhold til andre brugere. 
 
Finn Bækdal spurgte endvidere til om kanosejladsen på åen gav problemer? Niels 
Lisborg svarede at der havde været enkelte tilfælde, hvor kanosejlere efterlod affald i 
området, men at kanoudlejerne generelt sørgede for at rydde op efter kanolejerne når 
de fik en henvendelse fra Naturstyrelsen. 
 
Peter Nissen oplyste at odderen ser ud til at klare sig rigtig godt og i et sådan omfang 
at der er ved at være for mange af dem. Odderen mistænkes for bl.a. andet at tage 
ællinger. 
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8. Tid og sted for næste møde: Naturstyrelsen laver en indkaldelse til næste møde 


