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Referat af Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 8. juni 2016 
Tid: 10.00 – ca. 12.00 
Sted: Skovridergården, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl 
 
Dagsorden: 
 
1. Natura 2000 Plejeplaner 

Nu hvor Natura 2000 planerne er på plads skal kommunerne og Naturstyrelsen i løbet 
af 2016 udfærdige plejeplaner for Natura 2000 områderne. Brugerrådet inviteres til 
en drøftelse af hvad det kan betyde for Naturstyrelsen Blåvandshuk. 

 
REF: 
NST orienterede om den kommende proces med udarbejdelse af Natura 2000 
plejeplaner for de lysåbne naturtyper, der skal gælde for perioden 2016 – 2021. 
Brugerrådet opfordres til at være med til at informere om processen i deres baglande 
og benytte muligheden for at komme med indspark. 
 
I Varde og Fanø Kommuner laves der planer for Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen (sammen med varde Kommune), Blåbjerg Egekrat, Kallesmærsk 
Hede, Vadehavet samt delplaner for Skallingen/Langli og Fanø. 
 
Red. Planudkastene kan ses på 
 http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2016/okt/blh-natura-2000-
planer/ 

 

2. Cykelsti over Nymindestrømmen 

 I forbindelse med etablering af en cykelsti ”Fjorden Rundt” har RKSK forelagt et 

forslag til en cykelsti over Nymindestrømmen for NST. Brugerrådet inviteres til at 

drøfte aspekter ved et sådant anlæg.  

 

REF: 

NST orienterede Brugerrådet for planer for en cykelsti rundt om Ringkøbing Fjord, 

hvor det er tanken at krydse Nymindestrømmen umiddelbart nord for Gødelens udløb. 

Brugerrådet udtrykte betænkelighed ved projektet ud fra betragtninger i forhold til 

påvirkning af landskabet naturoplevelsen og tabet af mulighederne for den naturlige 

sammenkobling af landskab, natur og kultur, der er knyttet til Nymindegab. 

 

3. Nyt Brugerråd. 

Det aftaltes på det seneste møde i brugerrådet at færdiggøre drøftelen om en ny 

sammensætning af brugerrådet. Dette punkt udsættes til næste møde. 
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4. Eventuelt, herunder hvad sker der netop nu? 
 1. juli deles NST i SVANA og NST. SVANA skal fremover tage sig af de 

myndighedsområder det gamle NST har varetaget og det ”nye” NST tager sig 
fremover af forvaltningen af Miljøministeriets naturarealer. 

 

 På næste møde vil NST gerne drøfte ”Pas På” kort. Pas På kort er kort hvor 
maskinførere og andre kan se elementer vi skal passe på i forbindelse med driften 
af arealerne. Det kan være fortidsminder, særlige naturtyper, redetræer, 
friluftsfaciliteter af særlig karakter mm. 

 

I den forbindelse vil gerne have hjælp fra borgere og ildsjæle til at gøre ”Pas På” 

kortene så komplette som muligt. 
 

 Naturpakken fra foråret betyder at der rettes focus på biodiversitet og friluftsliv i 
den fremtidige forvaltning. 

 

 Sommerhusejerne i Vejers er blevet bedre til IKKE at fodre krondyrene. Hvilket er 
godt da krondyrene har svært ved at tåle ”blødt brød”. 

 

 Havørnene i Vrøgum er lykkedes med at få 2 unger på vingerne. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 


