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1. Rundvisning i udstillingen
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Ad 2 Referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt.
Der var en enkelt bemærkning fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor
udfordringerne i genslyngningen af Ribe Vester Å ikke fremgik af referatet fra
brugerrådsmødet den 12. maj 2015.

Ad 3 Passage mellem Lakolk og Sønderstrand på Rømø
Poul Erik Kjær, Tønder Kommune udtrykte ønske om at igen, at kunne køre langs
stranden fra Lakolk til Sønderstrand. Dette er et ønske fra Tønder-Rømø
Turistforening.
Bent Rasmussen, NST pointerede at det er naturen, der har med tiden har hindret,
at der kan køres mellem strandende på Rømø. Den dynamiske natur på Rømøs
strande, med nye klitrækker mod vest har sørget for at passagen ikke længere er
farbar. Den opstillede pælerække er en hjælp til turisterne, så man ikke forsøger at
nå igennem passagen, og kører fast undervejs. NST har observeret at flere
terrænkøretøjer holder klar til at trække fastkørte turister fri, mod betaling, dette
er uacceptabelt og giver gæsterne en dårlig oplevelse.
Poul Erik Kjær påpegede, at pælerækken er opsat uden dialog med Kommune og
Turistforening.
Bent Rasmussen gjorde opmærksom på at der har været en dialog med Politi,
Beredskab og Kommune inden opsætningen. Der har kun været én negativ
tilkendegivelse over den manglende mulighed for kørsel langs stranden, til
gengæld kan man nu se mange familier søge hen i det område, hvor der ikke
længere bliver kørt.
Henrik Præstholm, Danmarks Naturfredningsforening kunne tilslutte sig denne
naturlige opdeling, som er til gavn for både natur og turister.
Bent Pedersen, DOF har observeret at den truede hvidbrystede præstekrave nu har
mere fred på stranden og dermed en større ynglesucces.
Poul Erik Kjær tilsluttede sig at der områder til familier, og efterspurgte om der
kan findes en anden mulighed for at kunne køre i bil langs stranden?
Bent Rasmussen udtrykte at NST altid er åben for forslag og følger udviklingen af
stranden tæt, men umiddelbart er der ikke alternativer.
Poul Erik Kjær spurgte om det er af økonomiske årsager at vedligehold af passagen
er ophørt?
Bent Rasmussen forklarede at økonomien for vedligehold af passagen ikke er
særskilt opgjort, da det var en del af driften af strandende, men økonomien er ikke
den primære årsag, men derimod naturens dynamik og klitternes udvikling.
Hans Pedersen Schmidt, Dansk Landbrug spurgte til NST’s holdning til kørsel med
ATV (små firhjulede motorcykler), de kører ofte uforsvarligt.
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Bent Rasmussen fortalte at ATV’er er et opmærksomhedspunkt. I samarbejde med
politiet afsøger NST i øjeblikket hvilke muligheder der er for at regulere kørsel
med ATV’er på stranden.
Hans Pedersen Schmidt spurgte om afvandingen af arealerne omkring Småfolksvej
kunne bringes i spil?
Bent Rasmussen lovede at NST vil kigge på mulighederne.
Bent Rasmussen konkluderede på dette punkt, at passagen ikke bliver ryddet igen,
men NST vil være opmærksom på udviklingen på strandene og mulighederne for
bilkørsel, derudover vil NST se på om skiltningen kan gøres bedre.

Ad 4 Nyt fra Naturstyrelsen
Med regeringens tiltag om udflytning af offentlige arbejdspladser sker der en
opdeling af Naturstyrelsen i to ca. lige store styrelser.
En styrelse beholder navnet Naturstyrelsen og skal varetager arealdriften og
projekter, denne styrelse får ca. 600 medarbejdere og overtager en del arealer fra
Naturerhvervstyrelsen Den centrale del af Naturstyrelsen skal flytte fra København
til Randbøldal.
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning skal varetage alle myndighedsopgaver på
området, denne styrelse får også ca. 600 medarbejdere.
Den endelige deling af opgaver er ikke på plads, men til brugerrådsmødet foråret
2016 vil den endelige deling være klar.
Poul Bundgaard, Danmarks Jægerforbund spurgte til, hvor forvaltningen af jagt
lander?
Bent Rasmussen forklarede at det endnu ikke er afgjort, da der både er
myndighedsopgaver og driftsopgaver inden for området jagt.
I samarbejde med Esbjerg Kommune laver NST skovrejsning øst for Ribe, i
øjeblikket arbejdes der med jordopkøb og jordfordeling.
Werner Straadt, Friluftsrådet spurgte til slåning af stierne i Bjerreskov, som
henover sommeren var noget ufremkommelige pga. af græs.
Bent Rasmussen svarede at bynære områder prioriteres, men områderne vil aldrig
få karakter parker.
Werner Straadt spurgte til en mulig sammenkobling af Bjerreskov og Tange
Bakker?
Bent Rasmussen svarede, at det ikke var det primære formål med skovrejsningen,
men viser muligheden sig, vil NST kigge positivt på det.
Anders Rahbek, NST orienterede om fremdriften i renoveringen af hundeskove på
enheden. Hundeskoven i Lindet Skov er nu færdig og Toftlund Byskov er godt
undervejs.
Ad 5 Eventuelt
Poul Erik Kjær spurgte til hvordan jagt på statslige arealer vil blive administreret
fremadrettet set i lyse at medieomtalen i Danmarks Radio?
Bent Rasmussen svarede, at hidtil er jagten udøvet på baggrund af en politisk
godkendt jagtpolitik. Der er nu kommet en ny jagtpolitik, samt præciserede
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retningslinjer for medarbejders deltagelse i jagter. Begge findes sidst i dette
referat.

Ad 6 Næste møde
Naturstyrelsen fremsender forslag til mødedato.
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