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Referat af Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 22. juni 2017 
Tid: 20.00 – ca. 22.00 
Sted: Tippehuset  
 
 
Referat: 
 
Brugerrådet besluttede at optage et pkt. 7 på dagsordenen 
”Revision af Natura 2000 områder.” 
 
1. Nyt Brugerråd. 

Naturstyrelsen er nu klar med en ny konstellation for det nye brugerråd. NST 
præsenterer på mødet sit oplæg til et brugerråd for de kommende 4 år. I det 
kommende ½ år vil NST kontakte berørte institutioner så et nyt brugerråd kan være 
på plads til det næste møde sidst på efteråret. 
 
REF: 
NST redegjorde for sine overvejelser omkring nedsættelsen af et nyt brugerråd. Og 
besluttede på baggrund af drøftelsen og rådet tilbagemeldinger at man vil invitere 
følgende organisationer plads i Brugerrådet for den kommende 4 års periode: 
 
DOF, DN, FRR, DIF, Jægerne, Lodsejerne, Sportsfiskerne, RKSK, Borgerne i 
Nymindegab, Borgerne i Skjern/Tarm, Værnselskaberne, Turismebranchen v. Søren 
Frederiksen, Sommerhusejere/Campingpladser på Holmsland. 
 
NST lægger vægt på at brugerrådet repræsenterer så bred en vifte af aspekter på 
NST’s drift som muligt, at brugerrådets medlemmer aktivt rådgiver styrelsen om den 
samlede arealdrift i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern kommune, og sikrer 
tilbagemelding herom til deres baglande. Rådgivningen af NST i Brugerrådet omfatter 
ikke  Naturstyrelsens mere politiske opgaver og lovforvaltning. 
 

2. Driftsplanrevision 

 Naturstyrelsens driftsplankoncept blev ændret ved udarbejdelse af den seneste 
driftsplan. Det betyder at driftsplanen nu er rullende og justeres hvert 6. år. Det 



 

 

2 

betyder at vi skal revidere vores driftsplan i 2018, og vi vil derfor gerne have en 
indledende drøftelse med tanker og ideer til det kommende arbejde. 

 
 NST: 
 NST Blåvandshuk laver 16 årige driftsplaner. Vi er nu halvvejs gennem den 

nuværende driftsplanperiode og skal i 2018 lave halvvejsrevision. Processen vil være 
den samme som når der laves en ”hoved” driftsplan det vil sige, at NST laver et oplæg, 
der lægges op til debat. Efter debatten som også indbefatter bemærkninger og idéer 
fra omverdenen justeres planen inden den bliver gældende. Brugerrådet vil være med i 
drøftelserne og medlemmerne er velkomne til at komme med ideer under processen. 
Revisionen tages op på næste møde og brugerrådet opfordres at gøre sine overvejelser. 

 
Den gældende driftsplan kan ses på følgende webadresse: 
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/blaavandshuk/  

 
 

3. Biodiversitetskov 

Som et led i ”Naturpakken” udlægger NST 13.300 ha skov til biodiversitetsformål. NST 
præsenterer processen og planerne for udlægning og inviterer Brugerrådet til en 
drøftelse af den lokale håndtering. 
 
REF: 
NST fremlagde den foreløbige plan. Når arbejdet for alvor går i gang i 2018 inviteres 
Brugerrådet til at drøfte det lokale arbejde. 

 

4. Pas På kort et redskab til at vise hensyn i driften af NST arealer. 

På det seneste brugerrådsmøde aftaltes det, at NST laver en egentlig præsentation af 
Pas På kortene. NST bruger pas På kort til at markere elementer i landskabet der skal 
vises hensyn til i forbindelse med driften af NST’s arealer. Det kan være specielle træer, 
fortidsminder, særligt følsomme områder m.m. Herefter inviteres Brugerrådet til en 
drøftelse af PAS PÅ kort og af hvordan de eventuelt kan kvalificeres. 
 
REF: 
Pas På kort er et program som maskinførere der arbejder på NST’s arealer anvender 
til at undgå at ødelægger/beskadige værdifulde elementer i landskabet. Det kan f.eks. 
være redetræer, fortidsminder eller områdetre med en særlig flora eller fauna. NST 
modtager gerne informationer om elementer der kunne optages på Pas På kortene. 
Det er ikke alt derude vi får øje på! 
 
 

5. Livstræer. 

Så er projekt ”Livstræer” på banen igen med en ny app. Kort præsentation af 
”værktøjet” 
 
REF: 
NST gennemgik app’en ”Livstræer” og opfordre alle til at indberette livstræer når de 
nu er ude at spadsere. 
 
 

6. Cykelstien ”Fjorden rundt” – status 

Brugerrådet har tidligere drøftet RKSK Kommunes ønsker om en cykelsti syd om 
Ringkøbing Fjord. NST giver en status . 
 
REF: 
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NST redegjorde for status for cykelstien ”Fjorden Rundt” for så vidt angår 
strækningen fra Værnvej over/omkring Ringkøbing Fjord. 
 

 
7. Revision af Natura 2000 arealer 

 

 REF: 
 MST er i gang med at revidere N2000 habitat områderne. I forbindelse med 

det nyligt overståede N2000 plejeplansarbejde gjorde DOF og DN 
opmærksom på de uhensigtmæssige afgrænsninger i den yderste del af Skjern 
Ådal. 

 
 NST er opmærksom på problemet og DN og DOF opfordres til at være aktive 

overfor MST når deres oplæg til revision kommer i høring. 
 

 
  
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 

 


