
 
 

  

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

Blåvandshuk 
J.nr. NST-210-00009 
Ref. srj 
Den 13. november 2019 
 

 
 
 
Dagsorden for Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 15. august 2019 
Tid: 17.30 – ca. 20.00 
Sted: Skydebanehuset, Sdr. Klintvej 60, 6830 Nørre Nebel  
 
 
1. Naturstyrelsens arealforvaltning. 

Af og til er der konkrete eller generelle spørgsmål til hvordan eller hvorfor 
Naturstyrelsen gør dette eller hint på de arealer de forvalter. 
 
Derfor inviteres Brugerrådet, som generel baggrund for kommende 
drøftelser og som oplæg til den kommende driftsplanproces, på en 
ekskursion i Nyminde Plantage hvor vi vil illustrere vigtige værktøjer og 
kerneområder i NST’s arealforvaltning. 
 
REF: 
Efter en kort velkomst var Brugerrådet på en kort ekskursion i Nyminde 
Plantage hvor deltagerne drøftede emner som: 
- Konvertering af nåletræ til løvtræ, især EG med indblanding 

pionertræer og af dyrevenlige træarter. 
- Brug af hegning. 
- Genkultivering af afdriftsarealer med forsinket tilplantning og brug af 

ønskede selvsåede træer som f.eks. SKF. 
- Ekstensiv oprydning af vindfælder. 
- Efterlade højstubbe og stort ved på renafdrifter. 

 
  

2. Opsamling på ekskursionen 
Se ovenfor 
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REF: 
Brugerrådet foreslog at NST var mere aktiv og direkte i at formidle deres 
forvaltning af naturen på NST’s arealer. 
NST har valgt at lægge vægten på indirekte formidling i form af kort, 
foldere, ruter og tematavler. 
 

3. Stiprojekt Skjern Ådal. 
Projektgruppen for Skjern/Tarm Enge har nu en færdigprojektbeskrivelse 
for stier i Skjern Ådal. På mødet præsenterer Lars Foged fra Skjern 
Udviklingsforum projektet. 
 
Brugerrådet inviteres til at drøfte projektet. 
 
REF: 
LF orienterede om status for projektet som er. Det østlige del er klar til 
realisering, og den vestlige del er klar når det sydlige dige v Sønder 
Parallelkanal er forstærket. Projektet og NST aftaler der videre arbejde.  
 

4. Frit fiskeri i Skjern ådal og Troldhede Kulsø 
Naturstyrelsen har overvejet fiskeristrukturen på NST’s arealer i Skjern 
Ådal og Troldhede Kulsø. PÅ mødet vil NST orientere om overvejelserne. 
 
Brugerrådet inviteres til at drøfte overvejelserne. 
 
REF: 
Fremover vil der ikke være fri fiskeri i afløbet fra Hestholm Sø da det er en 
del af åsystemet og laksevandet. Der vil forsat være fri fiskeri i Sønder 
Parallelkanal og der vil fremover også være fri fiskeri i kanalsøerne. 
Fremover vil der generelt være et krav om genudsætning af gedder. 
 
 

5. Eventuelt. 
 
 
  
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 


