
 

 

  

DOF Marianne Linnemann  ML  + 

DN Tage Madsen /kristian Pedersen TM + 

FRR Birgit Olesen  BO   

DIF Finn Bækdal  FB   

Jægerne - Ole Lemcke Pedersen OLP + 

Lodsejerne Søren Christensen  SC  + 

Sommerhuse/Campingpladser Holmsland – Johannes Uglvig JU + 

Sportsfiskerne – Kim Iversen  KI + 

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 21. juni 2018 

 

 
 
 
Referat af Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato: 31. maj 2018 
Tid: 17.30 – ca. 19.30 
Sted: i Tipperhuset, Tippervej 6, 6830 Nørre Nebel  
 
-1. MBM introducerede brugerrådet til Tipperne, der har været ejet af 

Kongen/staten siden 1768. I 1898 blev fuglelivet på Tipperne fredet og i 1928 
etableredes reservatet Tipperne. Tipperhuset blev bygget i 1956 og i 2017 
blev tårnet skiftet og huset renoveret som en del af et Real Dania projekt. 
Tipperhuset indeholdet i dag et madpakkerum der er åbent, et 
undervisningslokale der er lukket og første sal lejes ud til DCE til brug for 
deres fugletællere. 

 
 Der græsser 600 kreaturer på Tipperne, og deres afgræsning planlægges 

alene udfra hensyn til ynglefuglene i reservatet. 
 
 Yderligere information kan I finde på: 
 http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/tipperne/  
 

 

1. Velkomst, og hvad er så Naturstyrelsens brugerråd. 
Naturstyrelsen byder velkommen til Brugerrådet og vil invitere til en 

drøftelse af hvad Brugerrådsarbejdet indebærer, med henblik på at 

afstemme forventningerne. 

 

REF: 

ULO bød velkommen til det nye brugerråd. Han lagde vægt på at NST 

denne gang har lagt vægt på at rådet repræsenterer brugere af 

naturstyrelsens arealer bredt, og repræsenterer dermed mange forskellige 

holdninger.  Brugerrådet er NST’s sparringspartner. Derfor er det vigtigt at 

medlemmerne bringer input ind i og tager budskaber med ud fra dialogen. 
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Der er ingen meget formel ramme for møderne. De kan formes som 

traditionelle møde, temamøder ekskursioner eller hvad der kan være oplagt 

i konkrete situationer. Og kan det bidrage positivt til drøftelserne kan der 

indkaldes ressourcepersoner til møderne. 

 

 Man kan finde rammerne for Brugerrådets arbejde på 

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/borgerinddragelse/brugerraad/  

 

 

2. Naturstyrelsen justerer organisationen. 
Naturstyrelsen er i gang med en proces hvor organisationen 

omstruktureres og trimmes. Hvad betydet det internt i forhold til 

arbejdsopgaver og deres løsning, og hvad betyder det i forhold til vores 

omverden. 

 

REF: 

NST drift beskæres med 50 mio. kr. hvilket de senere år har givet anledning 

til en række administrative ændringer og budgetmæssige justeringer, og i 

de kommende år vil det betyde at der gennemføres nogle grundlæggende 

organisatoriske ændringer i de kommende år. Ændringerne medfører at 

der nedlægges to driftsenheder én omkring København og én i Midtjylland. 

Desuden omlægges driftsopgaverne så de i vid udstrækning bliver 

udliciteret fremover. Derfor vil antallet af skovarbejdere blive justeret frem 

mod 2021 således at antallet reduceres med 30 i 2018 og med yderligere 70 i 

årene 2019-2021. NST vil bestræbe sig på at reduktionen gennemføres ved 

naturlig/frivillig afgang eller ved virksomhedsoverførsel. NST 

grundlæggende mål og opgaver vil være de samme, men den nye 

organisation vil stille krav til nye måde at organisere og løse opgaverne på. 

Og det vil udfordre NST’s fleksibilitet til lige at ordne dette og hint. 

 

 

3. Revision af Naturstyrelsens Driftsplan 
Som tidligere meldt ud skal vi i gang med en revision af vores driftsplan. 

NST vil introducere til den kommende proces. 

 

REF: 

NST fastlægger driften af deres arealer i 15 årige driftsplaner, der rullende 

revideres ca. hvert 6 år. I 2018/19 er der meningen at Blåvandshuks 

driftsplan  revideres første gang. Og det er en proces hvor Brugerrådet 

typisk har en centralt rolle. Den nuværende driftsplan kan findes her: 

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/blaavandshuk/  

 

Processen med revisionen er: 

- Ideindsamling v. offentlige møde 

- Drøftelse i brugerråd. 

- Planudkast  

- Høring/Drøftelse af oplæg v. offentlige møder 

- Høring/Drøftelse i Brugerråd 

- Endelig driftsplan 
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4. Eventuelt. 
REF: 

Der blev på mødet spurgt til: 

 NST’s evne til at reagere på politiske ændringer eller nye ministre? 

Miljøministeriet har været kendetegnet ved at have et lille departement og 

”stærke” styrelser. Det har givet en kort afstand mellem ministeren og de 

enkelte styrelser. Det har givet en tradition for et tæt samarbejde og 

umiddelbar gennemførelse af ministerens politik. 

 

Om NST må købe jord? 

Når NST køber jord er det på særlige formålsbestemte bevillinger. Det er 

aldring over driftsbevillingen 

Når NST sælger jord er det via en lov eller et aktstykke eller det er salg til 

statens ejendomsselskab FREJA som så sælger ejendommen endeligt. 

 

Hvordan NST rydder op efter skovning. Ofte efterlades en skovningsopgave 

med et meget rodet udtryk. 

Det er ikke ukendt for NST at de ændringer i landskabet som især 

renafdrifter giver anledning til reaktioner fra borgere som oplever at dets 

landskab de har kendt i mange år pludselig skifter karakter. I 

klitplantagerne sker der mange ændringer i disse år. Dels fordi plantagerne 

er ved at nærme sig et generationsskifte og dels fordi NST’s mål med 

arealdriften er inde i en kursændring. Et kursskift der betyder at en del af de 

mere marginale områder som f.eks kan være klitter og våde områder bliver 

ført tilbage til lysåbne naturtyper, eller at der i skovområder efterlades 

større mængde at stort hugstaffald og enkelttræer der står tilbage til 

naturlig henfald, begge tiltag for at øge biodiversiteten 

 

Der blev stillet forslag om en sti langs råddensig bækop over de våde enge. 

Forslaget kan eventuelt tages op i forbindelse med driftsplanrevisionen. 

 

 

 
 
  

Med venlig hilsen 
Ulrik Lorenzen 


