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Driftsplan Blåvandshuk 2012 - høringsnotat 

Driftsplanen for Naturstyrelsen Blåvandshuk har frem til den 20. september 2012 være i offentlig 
høring. På grund af personskift som følge af strukturændringerne i naturstyrelsen blev en serie på 3 
offentlige høringsmøder først afhold på et tidspunkt hvor deltagerne efterfølgende ikke kunne nå 
at indsende høringssvar. Derfor blev høringsfristen forlænget til den 15. oktober 2012. 
 
Inden Høringsfristens udløb er der indkommet 17 indlæg hvoraf de 16 handler om driftsplanen. 
Den 13. drejer sig om klitsyn og er sendt videre til den aktuelle sagsbehandler. Ud fra de forskellige 
høringssvar kan følgende noteres: 
 
1. Grundejerforeningen Henne Strand 

- ” En gang/cykelsti-forbindelse vil være meget ønskelig via de eksisterende skovveje fra den 
ny cykelsti langs Kærgårdvej mod vest gennem skoven frem til klitterne før stranden og 
derfra vider frem til Hennemølleå, via en tværforbindelse hen over Filsø Hede på en delvis 
eksisterende trampesti langs et kvæghegn ved klitfoden.” 

 
- ”I forbindelse med kortopdateringer vil det være meget ønskeligt, at området ud for 

Lyngbos Hede og helt ned til Strandvejen integreres, og at stisystemer her inklusiv 
Tuttesbjerg vises på kortet, således at gående kan se, hvor det er planlagt, at de kan færdes 
ad planlagte stier.” 

 
Plankonsekvens: 
Den foreslåede omlægning af cykelstien over Filsø Hede ligger udenfor NST regi. Det foreslåede 
stiforløb møder modstand hos lodsejerne. På den baggrund vurderes det at forslaget ikke skal have 
ændrende indflydelse på driftsplanen. 
 
Øvrige forslag har ingen plankonsekvens 

 
 
2. Erhvervs- og Vækstministeriet 

Ingen bemærkninger 
 

3. Dansk Land- og Strandjagt 
Peger på: 
- flere hundeskove, især ved de store sommerhusområder 
- flere og mere effektive foder arealer, især for hjorte vildt og gæs 
- at naturstyrelsens arealer ikke bør udbydes i licitation, da det vil hæve prisen på jagtleje 
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- at de lokale jagt foreninger involveres på jagter. Ved at lokale jagtforeninger deltager, vil 
der være mulighed for, at organisationsprocenten for danske jægere øges 

- Alle vandløb (bække og grøfter), skal angives tydeligt på informationstavler i områderne, 
med entydig arealbeskrivelse, miljøtilstand, fremadrettet bør alle vandløb i NST 
Blåvandshuks område kunne fiskes i, det vil bl.a. være et godt tiltag for områdets turister. 

 
Plankonsekvens: 
Naturstyrelsen mærker en stor efterspørgsel efter hundeskove og vurdere især ved planændringer 
behovet for nye eller omplacering af hundeskove. Enheden har i dag 6 hundeskove fordelt over 
arealerne fra Skjern til Fanø. Det har været overvejet at omplacere en enkel, men ikke at etablere 
flere for nærværende. 
 
Flere foderarealer til hjortevildt er ikke foreneligt med vore driftsmål og certificeringskrav. Enheden 
tilstræber en kulturbåren naturnær drift og foretager en målrettet pleje af vore åbne naturtyper. 
Dette øger sammen med en skovdrift, der øger løvtræandelen hjortevildtets fødemuligheder. 
 
Forslagene har ingen direkte indvirkning på driftsplanens beskrivelser. 
 
4. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) 

Gør opmærksom på, at det er af væsentlig betydning, at vedtagelsen af driftsplanen ikke 
medfører begrænsninger eller hindringer for udøvelsen af forsvarets eksisterende og planlagte 
militære aktiviteter. 
 
Derudover anbefaler FBE 
- at samarbejde om metodeudvikling 
- anvendelsen af Naturstyrelsens arealer ved Oksbøl som en del af udviklingen af de militære 

uddannelsesmuligheder i området nævnes, som et generelt punkt i den samlede 
beskrivelse. 

- sporplanen på Naturstyrelsens arealer rundt om Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn fremgår 
som en del af planlægningen 

- der bliver en tæt koordinering med forsvaret, i forbindelse med hydrologiprojekter med 
tilknytning til forsvarets arealer. 

- der bliver en tæt koordinering med forsvaret, i forbindelse med klitplejeprojekter på 
Holmsland Klit. 

- Naturstyrelsens planer om pleje af øer i Nymindestrømmen indbefatter de øer, som 
forsvaret råder over, og som ikke er indarbejdet i Natura 2000-tillægget for 
Nymindegablejren  

- der i regi af krondyrreservatet i Oksbøl sker en grundig koordinering i forhold til jagtfri 
områder, jagtudlejning, formidling 

- der for hver områdeplan angives størrelse (ha) af delområdet 
 
Plankonsekvens: 
 
 En række  af FBE´s anbefalinger vedrører driftsmæssigt samarbejde og koordination. 
Naturstyrelsen har altid værdsat disse fælles relationer, og ser dem meget gerne fortsat og udviklet. 
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Der indføjes et generelt punkt under øvrige driftsgrene vedrørende NST arealers betydning for 
udviklingen af uddannelsesaktiviteterne ved LSCV 
 
Mellem Forsvaret og Naturstyrelsen er der gennem årene indgået en række formelle aftaler, der 
giver nogle relevante og tidssvarende rammer for det lokale samarbejde. Hovedaftalerne er hhv. 
aftale om Oksbøl Krondyrreservat samt overenskomst om ”Forsvarets benyttelse af Oxbøl 
Statsskovdistrikts arealer”. Sidstnævnte er revideret, således at der i udkast foreligger en aftale, der 
tager højde for Forsvarets fremtidige ønsker om indlæggelse af nye sporsystemer m.v. på 
Naturstyrelsens arealer i Blåvandshuk. 
Aftalen om Oksbøl Krondyrreservat udgør rammerne for den fælles forvaltning af den lokale 
kronvildtbestand, med specielt fokus på at sikre vildtets tarv i et geografisk område, der løbende 
påkalder sig et stærkt behov for koordination af f.eks. bestandspleje og forstyrrende aktiviteter. 
 
 
5. Transportministeriet 

Transportministeriet påpeger at nye adgange til rute 11 og 28 skal ansøges ved Vejdirektoratet 
og anbefaler at der indføres en passage om at der skal forhandles med vejbestyrelsen inden 
der sker områdeændringer i nærheden af vejens areal. 
 

Plankonsekvens: 
Ingen 
 
6. Orienteringsklubben Esbjerg (OKE) 

OKE ønsker indført at stillezoner fortsat kan bruges til sjældne (7-8 år) konkurrencer. 
 
Plankonsekvens: 
OKE’s forslag er beskrevet i Naturstyrelsens retningslinjer for zonering. Derfor medtages det ikke 
specifikt i driftsplanen. 
 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Fanø 

- DN undre sig over flytningen af hundeskoven 
- DN foreslår en ny hundeskov i Kikkebjerg Plantage 
- DN peger på bedre vedligehold af og information om stiforløb 
- DN peger på et behov for vurdering af muligheder og behov for en mountainbikebane 
- DN er bekymret over at flisebelægningen tænkes fjernet ved Ane Dals Bjerg 

 
Plankonsekvens: 
Der har fra DN og andre været ytret ønsker om at bibeholde hundeskoven i Plantagen. På den 
baggrund  undlades det at flytte den til en ny placering i den centrale del af skoven umiddelbart op 
til parkeringspladsen på den østlige side af Postvejen. . 
NST har sammen med Fanø Cykelklub planlagt en mountainbikerute i Fanø Plantage. Ruten 
etableres i 2013. 
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8. Friluftsrådet 
Friluftsrådet er generelt tilfredse med planen men retter en skarp kritik af 
måden høringsmaterialet præsenteres på. De anser det for helt urimeligt, at høringsberigtigede 
skal printe så omfattende et materiale eller læse det på skærmen. Desuden 
findes det kritisabelt, at driftsplanen ikke er samlet i ét dokument. Formen betyder at der skal 
åbnes mere end 100 links, og links inde i links, for at læse hele planen. 
 
 
Friluftsrådet anbefaler at: 
Friluftsdelen revideres hvert 6. år 
Særlige biotoper og andre særlige oplevelsespotentialer formidles. Generelt anbefaler 
friluftsrådet, at Naturstyrelsen med de ændrede driftsmål prioritere formidlingen af driften for 
at inddrage borgere. 
 
Friluftsrådet har svært ved at se behovet for stillezoner på naturstyrelsen Blåvandshuks arealer 
da arealerne er så store, og at hovedparten af aktiviteterne i forvejen foregår i de udlagte 
facilitetszoner.  Herefter peger de på hvad de anser for en række paradokser som munder ud i 
at de foreslå at der kun udpeges facilitetszoner, og derudover styre ”forstyrelserne” gennem 
”kanalisering”, ved at lede aktiviteterne i naturen derhen hvor de er mest hensigtsmæssige. 
Generelt er der opbakning til delplanerne med små kommentarer. Der peges især på 
justeringer i Blåbjerg Plantage. 
- udsigten fra Blåbjerg 
- kort ved P-pladser 
- mange løse hunde. Derfor hundeskov 
- forslag til mere hensigtsmæssig placering af skiløjpen 

 
 
Plankonsekvens: 
 
De konkrete tiltag Friluftsrådet peger på regnes for almindelig udvikling og vedligeholdelse af 
friluftslivet på NST’s arealer og det er typisk indsatstyper der ikke beskrives specifikt i driftsplanen. 
Eksempelvis er skabelse og bevarelse af endnu bedre udsigt fra Blåbjerg et fokuspunkt for enheden 
og vil ske løbende i takt med skovningsaktiviterne. Nye korttavler vil blive monteret i forbindelse 
med revision af vandretursfolder med tilhørende afmærkede stier. 
Med hensyn til løse hunde hjælper hundeskove i nogen udstrækning, og i Nyminde / 
Blåbjergområdet er der allerede hundeskove i Nyminde Plantage samt Nørre Nebel Skov.  
 
Friluftsrådets mest markante bidrag handler om den introducerede friluftszonering, og hvad den 
kan betyde for begrænsninger friluftslivets udfoldelsesmuligheder. Spørgsmålet er om yderligere 
detaljering i beskrivelsen af zoneringen, samt administrationen af zoneringen i NST’s håndtering af 
tilladelse til, og vejledning af befolkningen omkring friluftsliv, vil øge forståelsen af zonering, eller 
om yderligere beskrivelser blot vil medvirke til yderligere spørgsmål. 
Bemærkningerne medfører ikke ændringer på beskrivelsen eller udpegningen af zoner i 
Driftsplanen, men NST vil have fokus på den konkrete administration af zoneringen, og dens 
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betydning for udviklingen af friluftslivet på NST BLH. NST BLH vil desuden have fokus på 
betydningen af zonerigen i takt med at driftsplanen revideres. 
 
 
9. Danmark Naturfredningsforening, Ringkøbing-Skjern 

Generelt er DN ikke tilfreds med processen. DN havde forventet en tættere dialog om planens 
indhold. Desuden mener DN at planen er for overordnet, og derfor svær at forholde sig til. 
F.eks foreslår DN at ”Driftsplanen suppleres med oversigter og kortbilag, som viser hvilke 
friluftsfaciliteter, der planlægges bibeholdt, nyetableret og vedligeholdt i brugbar stand i 
planperioden.” 

 
 
DN tilkendegiver at planen overordnet set tilgodeser DN’s ønsker. De har dog enkelte konkrete 
forslag til justeringer. 
DN’s forslag til justeringer omkring friluftszoneringen tyder på at der er en vis usikkerhed 
omkring hvad inddelingen i de enkelte zoner kommer til at betyde. 
 
Lønborg Hede: 
De ser gerne lyngskrælning medtaget som metode til hedeplejen. 
Forslag om ”bredzoner” omkring afskrællede områder 
Peger på at vandstandshævninger bør foregå langsomt 
Friluftzone op til facilitetszonen af hensyn til stier i området. 
Anlæg af trampestier i området omkring P-pladsen med forbindelse til North Sea Trail 
Frilæggelse af gamle hjulspor, især i den nordlige del 

 
Plankonsekvens: 
Det er ikke tanken at detailbeskrive værktøjerne til naturplejen i driftsplanen. Beskrivelserne er 
netop ikke detaljerede fordi NST ønsker at planerne skal være fleksible og kunne tilpasses 
ændringer i driftsvilkårene. Derfor er det formålet og målene med driftsplanen, som det er 
beskreveti driftsplanens indledning, der er det væsentlige og at driftsplanen udfoldes rullende og 
dermed er justerbar i forhold til grundvilkårene. På den baggrund giver de 3 første forslag ikke 
anledning til planændringer. 
Stillezonering er ikke en forhindring for anlæggelse af stier når disse ansporer til stille 
naturoplevelser. Derfor giver stiforslagene ikke anledning til ændringer i planen, men forslagene 
tages med i den fremtidige drift af området. 
  

 
Skjern Å: 
At bekæmpelse af invasive arter medtages 
At den konkrete indsat beskrives mere detaljeret bl.a. 

- At nedskæring af uønsket trævækst intensiveres 
- At det angives hvor rørvækst kan accepteres 
- At søerne plejes med henblik på åbne vandflader  
- At driftsplanen suppleres med oversigter og kortbilag, som viser hvilke friluftsfaciliteter, 

der planlægges bibeholdt, nyetableret og vedligeholdt i brugbar stand i planperioden 
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Plankonsekvens: 
Forslagene giver ikke anledning til ændringer i driftslpanen (se ovenfor) 
 
 
At zoneinddelingen justeres mere hensigtsmæssigt: 

- facilitetszone mellem rute 11 og jernbanen. Især med henblik på sikring af 
adgangsforhold f.eks. en P-plads ud mod rute 11 

- At Vester Enge bliver stillezone 
- P-plads ca. 1 km fra åens udløb 
- At den nordlige del af Fuglsand gøres til stillezone 

 
Plankonsekvens: 
Da det er ønskeligt at have p-faciliteter der er synlige og let tilgængelige, og med tiden eventuelt 
andre besøgsfaciliteter, gøres området mellem rute 11 og jernbanen til facilitetszone. 
Jævnfør adgangsbekendtgørelsen for Skjern Enge er Vester Enge det eneste område i engenes 
vestlige del der ikke har adgangsbegrænsninger. Hvis der skal være en friluftszone i engenes 
vestlige del vil det derfor være den mest formålstjenlige placering.  
Af hensyn til adgangsmulighederne, især for gangbesværede, ville det være oplagt med en p-plads 
nærmere udløbet af Skjern Å. Af hensyn til øvrige lodsejere er det dog ikke hensigtsmæssigt at 
placere en P-plads på Naturstyrelsens arealer . 
Fuglsand Øst et engareal der ligger i fuglebeskyttelsesområde 43 og det bruges i dag primært som 
fouragerings- og rasteområde for gæs og engfugle. Derfor ændres zoneringen fra facilitetszone til  
stillezone. Der bibeholdes et mindre område ned mod Skjern Å som facilitetszone med henblik på 
etablering af et besøgsområde. 

 
At privatejede-beskyttede arealer synliggøres på kortmaterialet 

 
Plankonsekvens: 

NST er enig i at det kan give en beskyttelsesmæssig overblik, men der vil være en risiko for 
misforståelser omkring ejer- og forvaltningsforhold hvis NST blander andre end egne arealer ind 
i materialet for deres driftsplan. Derfor giver forslaget ikke anledning til ændringer i 
driftsplanen 
 
DN udtrykker bekymring for om NST i fremtiden stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til 
at sikre naturtilstanden ved Skjern Å 

 
Tipperne og øerne i Ringkøbing Fjord: 
At fornyelsen og forbedringerne af formidlingen på Tipperne beskrives nærmere. 
 

Plankonsekvens: 
Forslagene giver ikke anledning til ændringer i driftslpanen (se ovenfor) 
 
Holmsland Klit: 
At indsatsen beskrives mere detaljeret. 
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Plankonsekvens: 

Forslaget giver ikke anledning til ændringer i driftsplanen (se ovenfor) 
 
 

10. NaturKulturVarde 
NKV peger på at formidlingen af NST’s arealer ikke er beskrevet nok. 
 
I deres besvarelse peger NKV især på at formidling er et vigtigt element  for beskyttelse af 
naturværdierne. Sammenholdt med at NST i andre sammenhænge har tilkendegivet at NST er i 
en proces hvor egen formidling nedprioriteres, savner NKV en beskrivelse af hvordan NST i 
fremtiden sikre en bred formidling af naturen eventuelt i samarbejde med andre 
organisationer. 
 

- NKV anbefaler at samarbejde med eksterne, uddannede formidlere beskrives i planen 
- NKV anbefaler at friluftszonerne defineres mere tydeligt og at visse former for 

formidling kan tillades også i stillezoner. 
- NKV savner konsekvens i omtalen af samarbejde med eksterne organisationer især på 

formidlings og turismeområdet, og anbefaler at NST indgår i samarbejdsprojekter på 
formidlingsområdet som et overordnet mål med driften af NST’s arealer. 

- NKV savner at driftsplanen forholder sig til Naturpark Vestjylland. 
 
Plankonsekvens: 
Driftsplanen drejer sig om den fysiske anvendelse af og aktivitet på NST’s arealer. Herunder også 
friluftsliv i den udstrækning det giver anledning til etablering af faciliteter eller prioritering af 
arealer til særlige formål. Der er ikke tradition for at beskrive de enkelte enheders koncepter for 
naturvejledning i driftsplanen. Udover den del der ligger implicit i  dispositioner på friluftsområdet 
f.eks. ved anlæg af stier, forskellige typer af besøgssteder og zonering indirekte er formidling i og af 
naturen, da netop friluftstiltag handler om at skabe gode naturoplevelser gennem kanalisering og 
forskellige former for information. 
 

 
11. Dansk Pattedyrforening (DP) 

 
DP er glade for driftsplanen. Deres bidrag peger især på muligheden for at birkemusen kan 
brede sig i området ved Gammelgab: 

” for Gammelgab Vej findes på søernes østlige side fugtig hede og lavmose med mose-
troldurt, leverurt og forskellige orkidéarter. Der er en bestand af strandtudse på området. 
Endelig er der fundet birkemus ved Henne, hvilket åbner muligheden for, at denne fredede 
art enten findes eller kan migrere ind i området ved Gammelgab og Nymindestrømmen. 
Birkemusens sommerhabitat er der lidt tvivl om; men det ser ud som om den trives på fugtig 
hede.” 
 

Plankonsekvens: 
Ingen 
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12. Kystdirektoratet: 
 
Ingen kommentarer 
 

Plankonsekvens: 
Ingen 
 
13. Dansk Ornitologisk Forening, Vestjylland 
 

DOF Vestjylland er positive overfor  driftplanen. DOF foreslår at styrke oplevelsesmulighederne 
på Lønborg Hede ved at der rejses et fugletårn og etableres en trampesti i forbindelse med 
facilitetszonen . 
 
Der er ingen bemærkninger til planen for Tipperne og øerne i Ringkøbing Fjord. DOF ser frem 
ændringer i bedre adgangsforhold til Tipperne. 
 
DOF Vestjylland er enig i målsætningen for Skjern enge, og foreslår at udvide prioritering af 
arealer hvor der skal ske store ændringer i planperioden til at omfatte træopvækst i 
Hestholmområdet, Østerenge og området mellem Skænken sø og jernbanedæmningen. Det 
foreslås endvidere at Vesterenge og Øster Enge gøres til stillezoner. 
 
Endelig ser DOF vestjylland gerne at hele Skjern Enge som fuglebeskyttelsesområde. 
 

Plankonsekvens: 
Vedrørende zonering ses denne i sammenhæng med adgangsbekendtgørelsen for Skjern Enge. 
Ifølge denne er Vester Enge det eneste område i engenes vestlige del der ikke har 
adgangsbegrænsninger. Hvis der skal være en friluftszone i engenes vestlige del vil det derfor være 
den mest formålstjenlige placering.  
 
Bidraget medfører ingen ændringer i driftsplanen 

 
 

14. Fanø Kommune 
Fanø Kommune gør opmærksom på at der er vedtaget en master-plan for adgang og 
infrastruktur til naturen på Fanø (vedlagt i kopi). 
 
I forslaget til ny driftsplan er der udlagt et område som stillezone på Halen (Nordøst). I dette 
område ønsker Fanø Kommune en cykelvenlig sti. Fanø Kommune foreslår, at stillezonen 
reduceres, således at området til cykelsti ikke udlægges som stillezone.  
 
Der er ønske om anlæggelse af en bynær hundeskov.  
 
Der er ønske om en mountainbike bane på skovens arealer.  
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Buggyområdet på stranden ønskes udlagt som facillitetszone.  
 

Plankonsekvens: 
Driftsplanen lægger op til en forbedret infrastruktur på NST’s arealer herunder at der etableres en 
cykelstirute i samarbejde med Fanø kommune. En placering af cykelstien gennem stillezonen i 
plantagens nordøstlige del er ikke i sig selv i strid med zoneringen.  
 
NST har haft overvejelser om at flytte hundeskoven i Fanø Plantage, men reaktionerne i forbindelse 
med høringen har været at den nuværende placering er den rigtige. Derfor bibeholdes placeringen 
af hundeskoven i plantagen. Derudover er Naturstyrelsen opmærksom på ønsker efter flere 
hundeskove og vurdere især ved planændringer behovet for nye eller omplacering af 
hundeskoveindenfor NST’s arealer. Enheden har i dag 6 hundeskove fordelt over arealerne fra 
Skjern til Fanø, og har ikke planer om at øge antallet for nærværende. 
 
Der er ved at blive etableret en MTB bane i den centrale facilitetszone. Derfor giver punktet ikke 
anledning til en ændring i planen. 
 
(Kite)Buggyområdet udlægges ikke som facilitetszone 
 
Forslagene giver ikke anledning til ændringer i driftsplanudkastet. 

 
15. Hans Fischer-Nielsen (HFN) 

HFN foreslår en yderligere ”stillezone” i det sydlige hjørne, mellem de to markveje til Sønderho 
Gl. Fuglekøje og til syd Sønderho Fuglekøje øst for Landevejen. Hertil mellem 11. skiftevej og 
Plantagens sydgrænse vest for Landevejen. Formålet med stillezonen er at skabe ro i et område 
hvor krondyrene foretrække at stå. 
 
Desuden foreslå HFN at renovere den gamle ”hundeskov” frem for at flytte den til et andet 
område. Ved den nuværende placering er der både parkering og oversigt og den er let at 
komme frem til. 
 

Plankonsekvens: 
Forslaget til en stillezone på tværs af Fanø langs NST’s sydlige grænse nævnes fra flere sider på 
baggrund af at det er et område hvor krondyrene gerne vil opholde sig. Det beskrevne område 
indføres i planen som stillezone dels for at skabe et område syd for facilitets- og friluftszonerne der 
er prioriteret til stille oplevelser, og dels for at friholde et foretrukket område for krondyrene for 
større arrangerede aktiviteter, og dermed skabe et relativt fredeligt område for vildtet. 

 
 

16. Nationalpark Vadehavet (NPV) 
NPV giver udtryk for at driftsplanen er svær at overskue. Dels fordi målsætningerne opleves for 
generelle og fordi konsekvenserne af integrationen med andre planer f. eks. NATURA 2000 
planerne ikke er tydelig. 
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NPV savner en overordnet beskrivelse af sammenhængen mellem Nationalparkplanen og 
Enhedens Driftsplan. NPV foreslår: 
- ”- at der indarbejdes en sådan overordnet beskrivelse af driftsplanens sammenhæng med 

Nationalparkplanen i indledningen til den samlede beskrivelse, samt at afgrænsningen af 
Nationalpark Vadehavet vises på kortbilagene i den endelige driftsplan. I det nuværende 
forslag til driftsplan henvises der primært til Nationalpark Vadehavet i områdeplanerne 
under afsnittet Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, hvilket er direkte 
misvisende. Det foreslås, at afsnittene evt. gives en anden overskrift, der er mere 
dækkende,” .  

- at begrebet ”fri dynamik” indskrives i driftsplanens vision 
- at afsnittet om landskabsværdier beskriver det særlige ved Vadehavet og sammenhængen 

til vurderingen som verdensarvsområde. 
 
Desuden peger NPV på at der ikke er en klar skelnen mellem Naturpark Vestjylland og 
Nationalpark Vadehavet i arealbeskrivelserne hvilket man foreslår tydeliggøres. 
 

Plankonsekvens: 

Visionen justeres så driftsformens naturnære element skærpes 

Under det indledende afsnit om ”Vision og målsætning for arealdriften” indsættes følgende efter 
sidste punktum i første afsnit. ”Nationalpark Vadehavet omfatter arealerne på Skallingen, Langli og 
Fanø 

Visionen for arealdriften ved Naturstyrelsen Blåvandshuk: 
- Her er det muligt at opleve vestjyske landskaber præget af store vidder og områder med naturlig 
dynamik, og en natur med et rigt dyre- og planteliv domineret af hjemmehørende arter. 
 - Der er plads og muligheder for et varieret friluftsliv 
 - Alle enhedens plantager drives naturnært, og domineres af hjemmehørende eller 
lokalitetstilpassede træarter. 

 
NPV ser gerne at: 

- NST i forbindelse med udpegning af arealer til urørt Skov overvejer muligheder på Fanø 
f.eks. i tilknytning til den del af Fanø Plantage, der påtænkes udnyttet til genskabelse af 
naturlig hydrologi. 

- NST overvejer tiltag til begrænsning af prædationstrykket på arealer hvor der er fokus 
på gode yngle- og rastebetingelsen for vadefugle f.eks. på Skallingen . 

- NST overvejer at indgå i partnerskaber omkring etableringen af gode vilkår for 
vadefugle på strandene hvor der er en ”dynamisk naturudvikling” f.eks. på Fanø. 

 
Plankonsekvens: 
Øgede arealer med urørt skov kan umiddelbart virke tillokkende, men da træartssammensætningen 
er som den nu er, med en stor andel af ikke hjemmehørende nåletræarter, som uden indgreb vil 
danne sammenhængende bevoksninger af især sitkagran og contortafyr, vil udlægning af områder 
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med urørt skov være i strid med vore driftsmål i et område som Fanø Plantage, hvor vi vægter 
skovnaturindholdet højt, om måske 50 år kan der udlægges urørte skovområder. 
 
Øvrige bidrag har ikke direkte indvirkning på driftsplanen, men vil være elementer der medtaget i 
den daglige drift. 
 

NPV tilkendegiver en vis usikkerhed overfor hvad etableringen af en zonering indenfor friluftsliv 
betyder i praksis. 
Hvad betyder det når ”der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til afholdelse af 
arrangementer med mindre de specifikt har til formål at opleve den stille natur” og når der 
skrives ”at faciliteter såsom skovlegepladser, grillhytter, lejrpladser og lignende på sigt vil blive 
fjernet” især for et område som Skallingen hvor der er et stort ønske om at lave udflugter med 
traktorbus og benytte de faciliteter der omkring den gamle redningsstation. 
 
NPV savner en klarere tilkendegivelse/beskrivelse af NST’s plan vedrørende formidling på 
arealerne. 
 

Plankonsekvens: 
Bidragene omkring friluftszoneringen har ikke direkte virkning på driftsplanens udformning, men vil 
være overvejelser som indgår i den daglige administration. ”at faciliteter såsom skovlegepladser, 
grillhytter, lejrpladser og lignende på sigt vil blive fjernet” betyder at faciliteter i zoner, der ikke er 
facilitetszoner vil blive afviklet ved nedslidning. Og stillezoner betyder at det er områder hvor stille, 
ikke forstyrrende aktiviteter fremmes. 
 
Natur- og kulturformidling er ikke beskrevet i driftsplanen da det ikke generelt er aktiviteter der 
påvirker eller direkte påvirkes af arealdriften. En sådan beskrivelse fører let til detaljerede og 
områdespecifikke beskrivelser som ikke har betydning for konkrete overordnede driftsdispositioner 

 
Arealerne ved Blåvand: 
NPV deltager gerne i etablering af støttepunkter for friluftsliv 
 
Skallingen, Langli og Fanø udgør en del af NPV  hvilket NPV gerne ser fremgår af driftsplanen af 
hensyn til kommunikationen omkring planlægning og drift af området. 
 

Plankonsekvens: 
Der skrives ind i delplanernes indledning at områderne er en del af Nationalpark Vadehavet. Eks. 
Skallingen er en del af Nationalpark Vadehavet, Natur- og vildtreservat Vadehavet og ……. 
 
Under 3. Gældende udpegninger indføres pkt. 3.5 Nationalparker – Skallingen er i sin helhed en del 
af Nationalpark Vadehavet der omfatter hele Vadehavet med øerne og en del af marsken i ådalene.  

 
Skallingen: 
NPV forudser at der allerede i det kommende år kan komme ønsker om at styrke 
infrastrukturen på Skallingen, og peger på at det kunne være aktuelt at nævne det i 
driftsplanen. 
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NPV synes at naturbeskrivelsen er for anonym og at den kunne styrkes. Desuden peges der på 
at det er muligt at etablere samarbejder gennem ”Projekt Fokuseret Fugleforvaltning” med 
henblik på at forbedre vilkårene for ynglefugle. 
 
Langli: 
NPV foreslår en sammenskrivning af pkt. 1.1 og 1.6 det vil give bedre overblik 
 
NPV tager initiativ til at lave en sammenhængende og koordineret skiltning/information i NPV 
området. Derfor vil det være interessant for NPV at deltage i arbejdet med information og 
skiltning omkring Langli/Skallingen. 
 
Fanø: 
NPV giver udtryk for at teksten virker indforstået og har flere forslag til at teksten kan 
tydeliggøres. 
 
NPV foreslår at en del af plantagen udlægges som urørt skov/vildtlomme for hjortevildt. Det 
foreslås at det placeres ved ”Lars Dal”. 
 

Plankonsekvens: 
Driftsplanen er som tidligere nævnt ramme og målsættende for de kommende 15 års drift med 
løbende tilretning i forhold til udviklingen i perioden. Derfor forholder planen sig kun til tiltag af 
større karakter for perioden. Mindre tiltag skal følge af den konkrete drift og ændringer i vilkårene. 
I det perspektiv hører de fleste af forslagene fra NPV ind under mindre tiltag og konkret drift. 
 
NPV’s forslag om urørt skov i tilknytning til stillezonen i nordøst overvejes.  

 
 
 
17. DN, DOF, DJF Fanø 
Ønsker stillezonen i nordøst opretholdt og gerne udvidet og konstatere med betænkelighed at 
Fanø kommune ønsker en cykelsti ført ned igennem området. 
 

Plankonsekvens: 
Da høringssvaret ligger indenfor planens intentioner og mål har forslaget ingen plankonsekvens. 

 


