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Dagsorden: 
 
1. Prioriteringer i NST’s friluftsindsats i 2015. 

Ændringerne i prioriteringerne af NST indsats for oplevelses og aktivitetsmuligheder 
rettet mod befolkningen og turismen har i 2014 primært kunnet mærket i den løbende 
drift og vedligeholdelse i terrænet. På mødet er der mulighed for at evaluere de 
konkrete tiltag og NST vil skitsere indsatsen i 2015. 
 
Eksempler nævnt af rådsmedlemmer der er til drøftelse er f.eks. Udsigten fra Blåbjerg 
og kortmaterialer over skovene. 
  
Brugerrådet inviteres til at drøfte den konkrete indsats i 2014 og diskutere NST oplæg 
til 2015. 
 
REF: 
NST er gået i gang med at omlægge faciliteter der skal understøtte oplevelser i den 
natur NST forvalter. Ressourcerne vil blive fokuseret på de områder hvor det vurderes 
at oplevelsespotentialerne er bedst, og de områder hvor borgere og gæster i området 
færdes. Netop nu er NST gået i gang med at omlægge stisystemerne i Blåbjerg 
Plantage, og derefter fortsættes arbejdet i Nymindegab. Og her bliver det i nært 
samarbejde med lokale borgergrupper på baggrund af Udviklingsplanen for 
Nymindegab. Generelt vil tilrettelæggelsen af faciliteter fremover komme til at foregå i 
samspil med interessenterne omkring NST’s arealer. 
 
Udsigten fra Blåbjerg har været nævnt. Rydningen for udsigten er en del af den 
aktuelle driftsplan, så det kommer når det kan passes ind i tilrettelæggelsen af 
enhedens skovninger. 
 
Klitdæmpning blev bragt på bane fra flere sider. NST’s holdning er at vi kan lide 
dynamik når det ikke ødelægger værdier og når ikke det ikke skaber ”urimelige” gener 
for færdslen. Det vil sige, at vi dæmper sandflugt mindre end tidligere, og at meget 
sandflugt dæmpes i partnerskab med de interessenter der har gavn af dæmpningen. 
 
 

2. Bekæmpelse af Rosa Rugosa på klitfrede arealer.  
NST er involveret i et EU LIFE projekt som handler om bekæmpelse af invasive arter 
(herunder Rosa Rogusa) i vestkystens naturområder. Projektets hovedindsatsområder 
bliver beskrevet på mødet. 
 
Brugerrådet inviteres til at drøfte projektet og den planlagte indsats. 
 
REF: 
NST er partner i projektet ”Sårbar natur langs Vestkysten”. En af hjørnestenene i 
projektet er bekæmpelse af Rosa Rogusa i NATURA 2000 områder. Og det er der NST 
lægger indsatsen. 
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Det er tilladt at fjerne Rosa Rogusa på private klitstrækniner så længe klitten ikke 
skades. Den mest effektive bekæmpelse er opgravning/ -rykning eller gentagen 
afgræsning. 
 
Varde kommune ser på hvilke muligheder der er for bekæmpelse uden for NATURA 
2000 områder 
 
 

3. Realdania projekt Filsø 
Orientering om status for Realdania projektet ved Filsø.   
 
REF: 
P.t. er der indsendt ansøgning om landzonetilladelse og Byggetilladelse til Varde 
kommune, og vi afventer resultatet som vi forventer foreligger inden længe. 
 
 

4. Naturen som social løftestang” og ”Frivillige i naturforvaltningen”. 
Hvordan går NST’s og Varde Kommune’s samarbejde omkring 
beskæftigelsesmuligheder for udsatte personer på NST’s arealer. Og hvordan ser NST 
mulighederne for frivilliges indsats i fremtiden. 
 
Orientering 
 
REF: 
I 2014 har NST sammen med varde Kommune med succes haft et projekt indenfor 
”Naturen som social løftestang”. Projektet har været involveret i hederydninger i 
Kærgård og på Lyngbo Hede. 
 
I Projektet ”Frivillige i Naturforvaltningen” går udviklingen langsomt, men vi er 
opmærksomme på udviklingen og vi ser efterhånden mange små tiltag. Især oplever vi 
en stigning i befolkningens interesse i at overvåge og indberette hvad de iagttage på 
deres ture i ”skov og mark”. 

 
5. Status for havørne ind i Vrøgum Plantage. 

Hvordan gik så med Havørnene. Der gøres status på mødet. 
 
REF: 
For andet år har ørneparret i Vrøgum fået en unge på vingerne, og det er meget 
positivt, for når et ørnepar har slået sig ned er der stor sandsynlighed for at de bliver. 
Det bedste sted at observere ørnene fra er Dæmningsvejen på Filsø. 
 
 

6. Eventuelt 
 

REF: 
De gældende aftaler omkring projekt Engsnare begynder at udløber indenfor en kort 
årrække. Jysk Landbrug NST og VK er begyndt at se på hvad der skal ske når 
aftalerne udløber. 
 
Processen følges op på kommende møder i brugerrådet. 
 
Anden etape af oprensningen af kemidepoterne i Kærgård plantage er gået i gang. 
 
Det foreslås, at det undersøges, om det er muligt at lave en ekskursion til gruberne i 
forbindelse med forårsmødet. 

  
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 


