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Referat af Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 28. oktober 2015 
Tid: 10.00 – ca. 14.00 
Sted: Blochsgård, Kærgårdvej 7, 6840 Oksbøl 
 
Dagsorden: 
 
1. Ekskursion til Kærgård Plantage 

På baggrund af brugerrådets ønske om at besøge giftgruberne i Kærgård Plantage 
efter de seneste oprensninger indledes mødet med en ekskursion til giftgruberne under 
ledelse af Jørgen Fjeldsø Chrisensen (JFC) 
 
REF: 
Mødet begyndte med en ekskursion til giftgruberne i Kærgård Plantage hvor Jørgen 
Fjeldsø Christensen tog Brugerrådet på en tur rundt i området og beskrev dels 
oprensningen og dels situationen efter den oprensning der er foretaget. 
 
Der blev blandt meget andet spurgt til om det var sikkert at bade lige udenfor 
advarselsområdet. JFC forklarede at advarselsområdet var et sikkerhedsområde 
omkring udsivningszonen og at den havde en udstrækning, der betyder at det udenfor 
området er sikkert. 
 

2. Livstræer 
 

REF: 
Projektet med livstræer er sat på stand by i 2015, på grund af omlægninger i 
Naturstyrelsen. Vi forventer at være på igen i 2016. 
 
 

3. Sammensætning af brugerrådet. 
I de generelle retningslinier for brugerråd i Naturstyrelsen står der at et brugerråd 
dannes for et tidsrum af mellem 2 og 4 år. Det nuværende Brugerråd Syd for 
Naturstyrelsen Blåvandshuk Den nuværende brugerråd er ældre end 4 år selvom der 
har været løbende udskiftninger og justeringer over årene.  Naturstyrelsen vil gerne 
drøfte rådets sammensætning i forhold til Naturstyrelsen, som den ser ud i dag med de 
arealer og de opgaver det forvalter og skal forvalte i de kommende år. Derfor inviteres 
brugerrådet til en indledende drøftelse af en fremtidig sammensætning af brugerrådet 
for enhedens sydlige del. 
 
REF: 
Det nuværende Brugerråd Syd’s sammensætning har været uforandret i en længere 
årrække. NST lægger op til en drøftelse af rådets sammensætning i de kommende år 
for at sikre at rådet afspejler interesserne i Enhedens sydlige del og det engagement 
der er i forhold til NST’s arealer og deres drift. De nuværende medlemmer bedes til 
næste møde overveje deres interesser i en plads i det fremtidige råd, eller forslag til 
nye medlemmer. I ”Retningslinjerne for brugerråd” er antallet af medlemmer sat til 
mellem 4 og 14 medlemmer. NST Blåvandshuk lægger vægt på at det kommende 
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brugerråd får det antal medlemmer som kan sikre en bred og dækkende rådgivning af 
NST omkring driften af Enhedens nordlige arealer. 
 

 
 

4. Nationalpark, Verdensarv & Naturpark. 
 
Brugerrådet inviteres til at drøfte hvordan NST Blåvandshuk kan engagere sig i vores 
”mærkede” og profilerede naturområder.  
 
REF: 
Rådet opfordrede NST til dels at engagere sig i forskellige centrale planprocesser og 
dels større ”grænse” overskridende projekter. Desuden opfordrede rådet NST til på et 
tidligt tidspunkt at inddrage nøgleaktører i forskellige projekter og gerne gøre brug af 
kommunernes kontakter til borgerne. 
 
NST lægger vægt på bevaring/beskyttelse, oplevelser og fokuseret/kanaliseret brug. 
 

 
5. Status for havørne ved Filsø. 

Hvordan gik så med Havørnene i den forgangne sæson. Der gøres status på mødet. 
 
REF: 
I 2015 havde havørnene reden i Kirkeodde Plantage, hvor de fik 2 unger, der desværre 
døde senere på året. 
De har været væk i en periode, men er nu tilbage. 
 
 

6. Eventuelt 
 

REF: 
- NST er nu i fuld gang med bekæmpelsen af Rosa Rogosa. Bekæmpelsen foregår 

primært ved slåning og græsning eller en kombination af de to. 
- Mårhundeprojektet kører stadig. Projekter drager stor nytte af ”judasdyr”. Der er 

i 2015 observeret en del dyr omkring Værnet. 
- Fodring af kronvildt er et problem. Krondyrene kan ikke tåle det foder 

sommerhusejerne giver dem, og der er rigeligt med føde til dem i naturen, så de 
har ikke behov for fodring. NST vil gerne have spredt budskabet – INGEN 
FODRING. 

- NST er blevet delt op i 

SVANA som får til huse i Kbh. de skal fremover tage sig af love, konventioner og 

myndighedssager. 

NST som får til huse i Randbøl. De skal fremover typisk tage sig af drift og være 

den direkte kontakt til borgere. 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 


