
 
 

  

DOF Marianne Linnemann  ML  X 
DN Tage Madsen /kristian Pedersen TM X 
FRR Benny Pedersen  BP X 
DIF Henrik Tang Kristensen  HTK X 
Jægerne - Ole Lemcke Pedersen OLP  
Lodsejerne Søren Christensen  SC  Afbud 
Sommerhuse/Campingpladser Holmsland – Johannes Uglvig JU Afbud 
Sportsfiskerne – Kim Iversen  BN X 
Nymindegab - Søren Rotbøl Jepsen SR Afbud 
Tarm/Skjern - Lars Foged LF X 
RKSK Ole Nyholm Knudsen ONK Afbud 
Værnselskaberne - Søren Jensen SJ X 
Turistbranchen - Søren Frederiksen SF X 
NST Ulrik Lorenzen ULO  
NST Søren Rask Jessen SRJ  
NST Mads Bank Mikkelsen MBM  

Blåvandshuk 
J.nr. NST-210-00009 
Ref. srj 
Den 8. februar 2019 
 

 
 
Dagsorden for Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 19. februar 2019 
Tid: 17.30 – ca. 19.30 
Sted: Skjern Enge Naturcenter, Gl. Botoftevej 4, 6880 Tarm  
 
 
1. Naturstyrelsen justerer organisationen. 

Opfølgning på hvor vi er i processen 
 
REF: 
Baggrunden for den igangværende omorganisering af Naturstyrelsen er en 
økonomisk tilpasning og organisatorisk tilpasning til udlicitering af 
driftsopgaver. 
I korte træk betyder det, at 2 enheder lægges sammen med naboenheder, at 
de fleste driftsopgaver fremover skal udliciteres og at medarbejderstyrken 
tilpasses fremtidige opgaver og opgaveløsninger. Tilpasningen vil ske 
gennem fratrædelser og gennem virksomhedsoverdragelser. 
 
Desuden betyder omorganiseringen  at et antal mindre arealer tilføres NST 
Blåvandshuk. I RKSK Kommune vil der være tale om Klitarealer omkring 
Nr. Lyngvig Fyr, Øster Lem Hede, de tidligere brunkulslejer ved Nørre 
Vium, og Ørkenarboretet, Tirsbjerg Plantage og en række små arealer. 
Fokus i driften af de nye arealer vil være naturindhold og befolkningens 
adgang til gode naturoplevelser. 
 

2. Revision af Naturstyrelsens Driftsplan 
Opfølgning på hvor vi står i processen. 
 
REF: 
Formålet med driftsplaner og driftsplanstrukturen blev ridset op. Vi står 
overfor en midtvejsrevision, og vi håber at vi skal igennem planprocessen 
her i 2019. Når det nævnes allerede nu, er det for at brugerrådets 
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medlemmer allerede nu kan begynde at overveje evalueringsbidrag og nye 
forslag. Når vi ved noget konkret vil brugerrådet blive inddraget. 
 

3. Naturstyrelsens arbejdsprogram for 2019. 
Naturstyrelsen Blåvandshuk arbejdsprogram for 2019 vedlægges. 
Brugerrådet inviteres til at drøfte programmet og komme med anbefalinger 
om perspektiver og fokus.  
 
REF: 
NST laver hvert år et ”Arbejdsprogram” der omhandler områder der har 
særlig fokus udover den løbende drift. AP 2019 blev gennemgået og 
diskuteret. 
PPT for AP 2019 medsendes referatet. 
NST fremhævede at vi i fremtiden vil arbejde på at fokusere 
friluftsfaciliteter omkring ”Rekreative støttepunkter” i stedet for at fordele 
faciliteter jævnt ud over NST’s arealer. Fokuseringen er en naturlig følge af 
den indførte ”friluftszonering” 
Det generelle niveau for friluftsliv vil koncentrere sig omkring ”adgang” 
med kanalisering til gode oplevelser og lokal information. Konceptet vil 
groft set være. Små arealer ”information – tavleborde”, større arealer 
”information – tavleborde” og mærkede ruter, store arealer ”information - 
tavleborde og miniguider” og mærkede vandreruter. 
 
 

4. Natura 2000 arealer i Blåvandshuk efter Miljøstyrelsens forslag til justering 
af Habitat 
Hvilke N2000 områder er der på Naturstyrelsen Blåvandshuk’s arealer 
efter de seneste justeringer af habitat og fugledirektivområder. 
Brugerrådet inviteres til at drøfte ændringerne og deres grundlag. 
 
REF: 
Ændringerne i N2000 områderne blev gennemgået. Naturstyrelsens rolle i 
arbejdet med justeringerne af fuglebeskyttelses- og habitatområderne er 
som lodsejer. Myndigheden og dermed gennemførelsen af justeringerne 
ligger hos Miljøstyrelsen. 
 

5. Naturstyrelsens indsatsområde for friluftsliv i 2019 
I 2019 er Naturstyrelsens indsatsområde for friluftsliv det vi kalder område 
nord. Det vil sige Skjern Ådal, Lønborg Hede, Holmsland og Blåbjerg 
Nyminde Plantager. 
Brugerrådet inviteres til at drøfte indsatsområder og aktiviteter. 
 
REF: 
NST Blåvandshuks arbejde med friluftsfaciliteter og oplevelsesmugligheder 
på NST’s arealer er opdelt i 3 zoner. 
 
Zone Nord: 
Områderne i RKSK Kommune samt Nyminde-Blåbjerg Plantager og Nørre 
nebel Skov. 
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Zone Midt: 
Kærgård Plantage, Vejers Plantage, Ål- og >Vrøgum Plantager. 
 
Zone Syd: 
Bordrup- og Oksby Plantager, Ho Plantage, Skallingen/Langli og Fanø 
 
Det vil sige at NST’s fokus i friluftsarbejdet lægges i de enkelte zoner ca. 
hvert 3. år. 
 
I 2019 lægges hovedindsatsen i Zone Nord. Det betyder at man som borger 
skal fokusere på om der er akutte forhold der bør rettes op på, eller om man 
har forslag til hvad der kan gøres om 3 år. 
 
 

6. Nye stier i Skjern Ådal 
Udviklingsforum for Skjern og Tarm har arbejdet med forslag til nye stier i 
Skjern Ådal. Forslagene kan ses af vedhæftede kort. Lars Foged vil give et 
oplæg om projektet. 
Brugerrådet inviteres til at drøfte forslagene i perspektivet af 
oplevelsesmuligheder i Skjern Ådal.  
 
REF: 
Skjern- Tarm Udviklingsforums projekt med udvikling af stisystemet i 
Skjern ådal mellem Skjern og Tarm blev gennemgået og drøftet. DN, DOF 
Sportsfiskerne, FRR, DIF og Værnselskaberne støtter projektet. 
 
NST indhenter tilsagn fra øvrige interessenter og vil på baggrund af 
tilbagemeldingerne overveje sin stillingtagen til projektet. 
 

7. Renovering af ”Det skæve fugletårn” i Hestholm nord 
DN foreslår at fugletårnet renoveres med dækningsvinger og gøres lettere 
tilgængeligt med en adgangsbro. 
Brugerrådet inviteres til at drøfte forslaget. 
 
REF: 
DN pegede på at tårnet i Hestholm Nord var et rigtig godt sted til 
fugleobservationer, men at adgangsmulighederne om vinteren var 
begrænsede og at tårnets eksponerede placering gjorde at man risikerede at 
skræmme fugle væk når man nærmede sig tårnet. 
DN anbefaler at de foreslåede forbedringer etableres fordi det vil øge 
oplevelses- og brugsværdien ved tårnet. 
 

8. Eventuelt. 
 

Næste møde i brugerrådet er mandag 24. juni 2019 kl. 17.30 

 
 
  
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 


