
 

 

Naturstyrelsen • Ålholtvej 1 • Ålholt • 6840 Oksbøl  
Tlf. 72 54 30 00 • CVR 33157274 • EAN 5798000860575 • blh@nst.dk • www.nst.dk  
 

Grundejerforeningen Vejers – Christen Espersen CE   

Danmarks naturfredningsforening – Merete Vigen Hansen MVH  

Friluftsrådet – Hanne Voetmann   HV  

Danmarks Idræts Forbund – Henrik Hansen HH   

Fanø Kommune – Karen Jeppesen KJ  

Grundejerforeningerne Rindby  Strand – Marianne Keldorff HHJ  

Grundejerforeningerne Henne – N. Jørgen Pedersen NJP 

Pro Varde – Finn Erik Kristensen FEK  

Varde Kommune – Klaus Bertram Fries KBF  

Dansk Ornitologisk Forening – Jens Rye Larsen JRL  

Grundejerforeningerne Grærup - Kjeld Kristensen KK  

Grundejerforeningerne Houstrup - Lars Bæk LB 

Campingpladserne - Steen Slaikjær SS 

MTB sporene - Anders Sindum AS 

Naturstyrelsen Blåvandshuk – Ulrik Lorenzen ULO  

Naturstyrelsen Blåvandshuk – Søren Rask Jessen SRJ    

  

Blåvandshuk 

J.nr. NST-210-00010 

Ref. srj 

Den 13. november 2019 

Indkaldelse til Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen 
Blåvandshuk   
 
Dato: 16. august 2019 
Tid: 10 – ca. 13 
Sted: Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl 
 
Dagsorden: 
 
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, f.eks. på 

brugerrådsmøde 31. maj 2018. 

 

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. Og hvor der bliver mulighed for at 

drøfte generelle regler og specifikke principper i NST Blåvandshuks 

arealforvaltning med fokus på befolkningens og turisters brug af statslige 

naturarealer. 

 

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. 
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2. Opsamling på ekskursionen 

Se ovenfor 

 

REF: 

Der er meget opmærksomhed på græsningen i klitterne især mellem 

Houstrup og Nymindegab. Der har været græsning i klitterne de seneste 5-

10 år og man begynder at kunne se en effekt af græsningen, som kan bruges 

til at evaluere effekterne. Derfor er NST i dialog med især VK og 

forpagterne omkring hvordan græsningen kan fortsætte med en positiv 

udvikling af landskabet og biodiversiteten. 

 

Der blev peget på at NST med fordel kunne gøre mere ud af at formidle 

forvaltningsfilosofien og her i området formidle hvad ”code of conduct” eller 

god opførsel i naturen er. 

 

Den direkte formidling har NST nedprioriteret i egen regi. I stedet har man 

valgt at lægge vægten på indirekte formidling i form af kort, foldere, ruter 

og tematavler. Brugerrådet drøftede hvilke budskaber eller type af 

budskaber der er vigtige. Der var enighed om enkelthed dvs. få klare 

budskaber, og måske adgang til mere bagved liggende viden som kunne 

aktiveres med QR koder. 

 

 

3. Eventuelt. 

 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 


