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Dagsorden: 
 

1. Præsentation og status for driftplanen for NST Blåvandshuk. 
2. Præsentation af Natura 2000-planerne. 
3. Meddelelser fra brugerråd og sekretariat. 
4. Eventuelt. 
5. Tid og sted for næste møde. 

 
  

 
1. Præsentation og status for driftsplanen. 

Marie Louise Simmelsgaard Platz præsenterede forslaget til driftsplanen.  
I Skjern Enge er der i driftplanen særligt lagt op til en styrkelse af de ”blå zoner” d.v.s. 
den åbne overgang mellem eng og vandflade samt rydning af selvsået trævækst. 
 
Marie Louise Simmelsgaard Platz oplyste at planen sendes i offentlig høring i 2 må-
neder. Brugerrådet vil få besked når høringsperioden starter. Der kommer ikke noget 
trykt oplag af driftplanen, men kun en digital version, der vil være lettere at opdatere. 
 
I relation til driften foreslog Jørgen Lundbo, at NST ryddede en del af trævæksten på 
”reservatet” – den nordvestligste ø i Skjern Å deltaet. En rydning vil give en flot udsigt 
over deltaet. Niels Lisborg, oplyste at netop ”reservatet” fremstår mere eller mindre 
urørt, hvor naturen får lov til at råde frit. Øen er svært tilgængelig for græsningsdyr, 
der i givet fald skal sejles ud. Det samme gælder tilsynet med dyrene. Områdets sta-
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tus som urørt bunder primært i ressourcemæssige årsager. Dog bekæmper NST 
kæmpe bjørneklo på øen.  

 
Sven Hertsbøl mente, at naturen gerne må råde frit og synes at Naturstyrelsens man-
ge naturplejetiltag arbejder imod en fri natur. 
 
Sven Hertsbøl spurgte til søen indenfor hundeskoven ved Skjern Bådehavn. Hvordan 
orienterer Naturstyrelsen brugerne af arealet, hvis vandet i søen er uegnet til brug for 
hundesvømning? Niels Lisborg, oplyste at Naturstyrelsen opsætter et skilt ved ind-
gangen til arealet, der fraråder hundesvømning i søen i varme sommerperioder, hvor 
der er risiko for alger m.m., der muligvis kan udgøre en sundhedsrisiko for hundene. 

 
Marie Louise Simmelsgaard Platz oplyste at Naturstyrelsen, som en del af driftplanen, 
gerne vil inddrage frivillige i naturplejen.  
 
Svend Åge Mortensen oplyste at lystfiskerne gerne vil forsætte med at nedskære 
uønsket trævækst langs åen.  
 
Kristian Pedersen gjorde opmærksom på, at der kan være en hage ved brug af frivilli-
ge. Hvis naturplejen bistås af frivillige kan det måske ende med at Naturstyrelsen re-
ducerer naturplejebudgettet og de frivilliges indsats kan derved måske resultere i 
uønskede besparelser.  
 
Kim Clausen foreslog muligheden for brug af fårehyrder i forbindelse med naturplejen, 
hvor hyrden dagen igennem går sammen med fårene og flytter dem rundt på terræ-
net. Niels Lisborg mente at det næppe er rentabelt samt at får kun i mindre grad eg-
ner sig til græsning i Skjern Enge. 

 
 
 
2. Præsentation og status for Natura 2000-planerne. 

Henrik Lykke Sørensen orienterede om Natura 2000-planerne med Lønborg Hede 
som eksempel. Generelt er formålet med Natura 2000-planerne at stoppe tilbagegan-
gen for naturen. 
Jens Hasager spurgte til om der gøres noget særligt for tranerne på Lønborg Hede? 
Henrik Lykke Sørensen oplyste at Lønborg Hede ikke er fuglebeskyttelsesområde og 
at der således ikke er nogle forpligtigelser i relation til Natura 2000-planen. 
 
Kristian Pedersen gjorde opmærksom på at Styg Bæk er blevet uddybet nedstrøms 
Lønborg Hede.  
Ulrik Lorenzen oplyste at det er Ringkøbing-Skjern Kommune, der er vandløbsmyn-
dighed og at bækken er underlagt et vandløbsregulativ, der skal følges.  
 
Kristian Pedersen spurgte om staten ikke kunne købe de private jordlodder, der ligger 
som striber på Lønborg Hede?  
Ulrik Lorenzen oplyste at Naturstyrelsen umiddelbart er interesseret i et køb, men pri-
sen er for høj til at et køb kan realiseres. 
Peter Nissen mente, at hvis lodsejerne beholdte jagten ved et salg vil det være lettere 
at opnå en handel. 
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Henrik Lykke Sørensen oplyste at Natura 2000-planerne kommer i offentlig høring 
frem til den 17. august. 
Det er kommunen, der laver handleplanerne for de private arealer, der senere skal 
realiseres ved lodsejerforhandlinger.  
 
Jens Hasager mente at kommunens input er ”varm luft”. 
 
Kristian Pedersen anførte at kommunens prioriteringer først og fremmest er landbru-
get. 
 
 

3. Meddelelser fra brugerråd og sekretariat. 
Ulrik Lorenzen orienterede om besparelser i Naturstyrelsen og styrelsens nye struk-
tur, hvor alle byenheder (bl.a. Ringkøbing og Ribe) ventes nedlagt senest i 2018. 
Medarbejderne vil blive forflyttet til enten København eller lokale enheder.   
 
Ulrik Lorenzen gjorde opmærksom på et nyt hæfte, der er udgivet i anledning af Mil-
jøministeriets 40 år. Hæftet, der blev runddelt, indeholder beskrivelser om mange af 
de opgaver og projekter, der gennem tiden er udført under Miljøministeriet, herunder 
Skjern Å projektet.   
 
Jørgen Lundbo anbefalede Naturstyrelsen at gøre brug af den lokale jagtforening når 
der afholdes ræveregulering på Klægbanken i Ringkøbing Fjord. 
 
Niels Lisborg orienterede om fund af bæver i Skjern Å. Naturstyrelsen fik en henven-
delse via Danmarks Center for Vildlaks, hvor en lystfisker den 10. maj havde set en 
bæver ved Sdr. Felding. Naturstyrelsen sendte en mand til stedet, der undersøgte 
området for bævergnav, hvilket resulterede i fund af 3 gnavsteder. Dermed er der for 
første gang konkrete beviser på at bæveren er nået til Skjern Å-systemet. 
 
Niels Lisborg orienterede endvidere om det statslige vådområdeprojekt ved Gundes-
bøl Å. I forlængelse af kommunernes indsats under ”Grøn vækst” har Naturstyrelsen 
udvalgt 18 potentielle vådområdeprojekter over hele landet, herunder Gundesbøl Å. 
 
Projektet omfatter primært en del af den regulerede strækning nær Hoven, hvor det 
bl.a. kan komme på tale at genslynge åen og hæve vandstanden. Projektet primære 
formål er at reducere udledning af kvælstof (og okker) til Skjern Å-systemet og i sidste 
ende Ringkøbing Fjord. 
Naturstyrelsen er lokalt i dialog med lodsejerne, der umiddelbart er positive. Projek-
tets endelige udforming afventer den tekniske forundersøgelse. Projektet bygger på 
frivillige aftaler og fuld kompensation. 
 
Marianne Linnemann orienterede om Real Danias kampagne ”Stedet tæller”. Ringkø-
bing- Skjern Kommune arbejder på en ansøgning til projektet ”Rejsen langs åen”  Det 
er et rent kommunalt projekt, der skal udvikle og nyfortolke formidlingen og oplevel-
sesmulighederne langs med Skjern Å.  
Projektet aktiverer en række tekniske bygninger og opførelse af nye faciliteter - pri-
mært på naboarealer til Skjern Enge. Projektet finansieres delvist af Real Dania.  
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Svend Åge Mortensen orienterede om fiskeriet. Der var indtil nu fanget 409 laks med 
en gns. vægt på 8 kg. I år var laksekvoten meget hurtigt opbrugt, hvilket kan have en 
uheldig virkning på salget af fiskekort.  
 
Kristian Pedersen ville gerne præcisere en udtalelse fra landbruget fra forrige bruger-
rådsmøde, hvor det blev oplyst at man fjerner 5 kg N per rundballe, der hentes fra 
Skjern Enge. Ifølge Kristian Pedersen kan man foranlediges til at tro at det er næ-
ringsstoffer, der fjernes fra vandmiljøet, hvilket ikke er tilfældet. 
 
Kristian Pedersen oplyste at kommunen ikke mener at målsætningen for vandlø-
bet/fjorden kan opfyldes p.t., hvilket ikke harmoniserer med at landbruget siger at ud-
ledningen er ren. 
 
Peter Nissen spurgte til N-udledningen i åen? N-indholdet i drikkevand ligger på om-
kring 36 promille, hvor den efter sigende i Skjern Å er helt nede på 9 promille.  
 

 
4. Eventuelt 

Ingen punkter 
 

 
 
8. Tid og sted for næste møde:  
 
          Naturstyrelsen laver en indkaldelse til næste møde 


