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Blåvandshuk 
J.nr. NST-210-00010 
Ref. srj 
Den 21. juni 2018 

Referat af Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen 
Blåvandshuk   
 
Dato: 31. maj 2018 
Tid: 13.30 – ca. 15.30 
Sted: Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst, og hvad er så Naturstyrelsens brugerråd. 

Naturstyrelsen byder velkommen til Brugerrådet og vil invitere til en 

drøftelse af hvad Brugerrådsarbjedet 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 at rådet repræsenterer brugere af 

naturstyrelsens arealer bredt, og repræsenterer dermed mange forskellige 

holdninger.  Brugerrådet er en platform til dialog og indflydelse. Derfor er 

det vigtigt at medlemmerne bringer input ind i og tager budskaber med ud 

fra dialogen. 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. 
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REF: 

ULO gennemgik de organisatoriske ændringer, der gennemføres i NST 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. 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 efter 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 

 

 

4. Tiltag rettet mod turister. 
Hvad er mulighederne for udlægning af flere skovarealer i området 

Blåvand/Vejers til turismemæssige og rekreative formål. Det kunne 

eksempelvis være hundeskove, klatreparker, naturlegepladser, løbestier 

med forhindringer, bålhytter, toiletfaciliteter mm.  

 

REF: 

Spørgsmålet er tænkt som et åbent spørgsmål for at belyse rammerne for 

hvad der er muligt på NST’s arealer især set i forhold til at understøtte en 

turisme der opsøger området på grund af naturen og 

oplevelses/aktivitetsmulighederne. Brugerrådet besluttede efter en kort 

drøftelse at drøftelsen tages op på næste møde med udgangspunkt i en case 

omkring Blåbjerg. 

 

5. Eventuelt. 
Der blev under mødet spurgt til hvilke regler der gælder for ridning og for 

hunde på NST’s arealer. De gældende regler kan ses her: 
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http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/  

 

Spørgsmålet til / uddybning af reglerne kan eventuelt tages op på næste 

møde. 

 

Der blev spurgt om hvordan det gik med Kærgårdstien (naturstien udenom 

den forurenede strand). Ganske kort er Kærgårdstien en sti Region 

Syddanmark, Varde Kommune Aage V. Jensen Naturfond og 

Naturstyrelsen etablerer for at give vandrere langs stranden mulighed for 

at passere udenom den forurenede del af stranden ved Kærgård. 

 

NST har netop fået accept fra fredningsnævnet til at etablere stien, og Varde 

Kommune er på den baggrund gået i gang med at lave en Planlovs- og 

byggetilladelse til opførelse af en udstillingspavillon hvori regionen vil 

informere om forureningshistorien og oprydningsarbejdet der nu har 

foregået over en årrække. 

 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lorentzen 


