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Referat af Brugerrådsmøde Nord for NST-BLH 14. december 
2021   
 
Afholdt som Skype-møde pga Corona. Var ellers planlagt til Skjern Enge 
Naturcenter samt ekskursion til Lønborg Hede. 
 
Deltagere:  
Henrik Tang Kristensen, Lars Foged, Ane Frost Hedegaard, Søren Frederiksen, 
Marianne Linnemann, Tage Madsen, Søren Christensen, ULO, SRJ, MABMI og 
LHT og Frederikke S. Kongslev (elev).  
 
 
1. Opsamling på sidste møde 10. juni 2021 i Troldhede.  
 
Flere sagde, at det var en rigtig god og interessant ekskursion og beklagede der 
havde været så få deltagere.  
 
2. Korte orienteringspunkter fra NST.  
 
ULO redegjorde kort for de to væsentligste sager, der pågår i Naturstyrelsen i 
øjeblikket; a) Udpegning af 15 Natur-nationalparker og b) Udpegning af over 
60.000 ha statsskov til urørt skov. Begge processer blev diskuteret på Troldhede-
mødet i juni og er bekrevet i referatet derfra. 
 
I efteråret blev foreslået 23 Naturnationalparker, heraf to på NST-BLH, nemlig 
Blåbjerg-Nymindegab Plantager samt Ho Plantage inkl. Skallingen. Begge to blev 
dog hurtigt taget af, da Forsvaret straks meddelte, at de er imod. 
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Mht. udlægningen af urørt skov, så er NST-BLHs arealer ligeledes kun i 
begrænset omfang i spil: et mindre kratareal på Lønborg Hede er foreløbigt 
udpeget. (Samt selvfølgelig løvklitarealerne i Kærgård og Blåbjerg Plantager, der 
blev udpeget allerede i midten af 1990’erne.) 
 
PFOS. Der har for nylig været lidt røre omkring mulig PFOS-forurening ved 
Grærup fra en brandøvelsesplads. Det er på Forsvarets areal, men forureningen 
kan have spredt sig til NST-BLH, og om ikke andet kan forureningen have spredt 
sig til kronvildtet. Et par stykker kronvildt, der græssede på stedet, er blevet 
nedlagt, og prøver indsendt til test. Der er dog lang ventetid på svar. 
 
Endvidere har der for nyligt været et voldsomt angreb på nogle får ved 
Nymindegab, sandsynligvis af ulv, og i så fald sandsynligvis flere, idet 30-40 kg 
kød var spist på få timer. Muligvis ulveparret fra Klelund Plantage, der vistnok 
har forladt det sted, sammen med 3-4 hvalpe. Der er taget DNA prøver, men her 
er også lang ventetid. 
 
  
3. Driftsplan-supplement.  
 
En række større tiltag planlægges på enhedens arealer de kommende år, som skal 
supplere den efterhånden ældre driftsplan, der gælder fra 1/1-2013 til 31/12-
2027. En form for Midtvejs-evaluering. 
 
Enhedens forslag er vedlagt. De skal projektbeskrives yderligere, og der skal i 
flere tilfælde søges driftsplantilladelse i Hovedkontoret og i enkelte tilfælde 
dispensation fra skovloven og naturbeskyttelsesloven o.a. Nogle tiltag er dog 
allerede igangsat, bl.a. ved Troldhede som vi så på sidst. 
 
Listen blev hurtigt læst igennem, og brugerrådets medlemmer opfordret til at 
komme med forslag til forbedringer. 
 
De fleste tiltag er dog på enhedens sydlige arealer, men alle forslag er velkomne. 
Også nye.  
 

 
4. Diskussion om nyt Brugerråd. 
 
Til dette punkt var udsendt tre bilag, som var udgangspunkt for diskussionen. De 
er også vedlagt dette referat.  
 

 Hilsen fra miljøminister Lea Wermelin til brugerrådsmedlemmerne 9. 
december 2020 

 Notat om ”Fremtidens brugerråd” af 16. juni 2021. 

 ”Retningslinier for brugerråd” af Skov- og Naturstyrelsen 2007 (indtil 
videre gældende). 

./. 

.//. 



 

 

3 

Diskussionen var delt i nedenstående seks underpunkter 4.1-4.6: 
 
ULO fortalte indledningsvist, at enheden allerede havde haft diskussionen med 
Brugerråd Syd i sidste uge, så han glædede sig til at se, om der var overlap.  
 
Men udgangspunktet er altså, at de to brugerråd skal sammenlægges til ét, og 
kommunerne er udtrådt af kredsen, men ellers er der alle muligheder for at 
revitalisere konceptet. Udfordringen er dog nu, at brugerrådet skal dække et 
meget stort område fra Fanø til Troldhede og Søndervig. 
 
Enheden vil indberette resultatet af vores diskussion til Hovedkontoret, ligesom 
de andre NST-enheder gør, og der vil så på et tidspunkt i det nye år blive udmeldt 
nye retningslinier for NSTs brugerråd jf. de vedlagte nugældende fra 2007 
 
 
4.1. Fysiske møder.  
 
Der var generel konsensus om: 
 

 Skype-møder skal være en nødløsning (som dette) 

 Ekskursioner er godt. Efterfulgt af dialog. 

 To møder om året er passende. Mindst det ene med ekskursion. 

 Skype-møde kan være en mulighed for at vende meget konkrete sager i 
Brugerrådet hurtigt - uden at der skal planlægge mødested, dagsorden osv.  
 

 
4.2. Hvem skal være medlem af brugerrådet og hvor længe? 
 
ULO anførte, at de eneste faste medlemmer jf. retningslinierne har været 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforening 
(og kommunerne).  De øvrige medlemmer har været valgt af enheden. Men hvad 
nu ? 
 
Følgende er udpluk fra diskussionen: 

 Personen er vigtigere end organisationen som vedkommende repræsenterer. 
Personen skal ”brænde” for sagen. 

 DN og DOF anførte, at de pga. af nødvendigheden for lokalkendskab ønsker 
at have 2 pladser i brugerrådet hver. Både en nord og en syd repræsentant. 
Evt. i form af en fast suppleant. 

 DN og DOF anførte også, at man ved udpegning af brugerrådet skal have for 
øje, at der bør være en god fordeling mellem ”benyttere og beskyttere”. 

 Det blev anført, at Turist-erhvervet, i form af et eller flere af destinations-
selskaberne, bør have en plads i Brugerrådet, da turister er nogle af de 
hyppigste brugere af NST-BLHs arealer. 

 Ligeledes blev det anført, at Landbruget bør have en plads. 

 Mht. ”beskytterne”, så blev der spurgt til, hvor Botanisk Forening, 
Svampeforeningen o.lign. var henne ? 
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 LF bemærkede, at det er vigtigt, at der forsøges fundet en repræsentant for 
de uorganiserede brugere af NST-BLHs arealer (men hvordan?). 

 Det blev foreslået af ”genoplive” Skovens Dag eller noget lignende, og i 
forbindelse hermed forsøge at få valgt/fundet en repræsentant for de 
uorganiserede brugere. 

 Det blev anført, at med to møder om året, så er 10 år et ok tidsrum at måtte 
sidde i Brugerrådet. For at opnå indsigt og netværk. 

 Afgang kunne bl.a. styres ved, om en person kom til møderne eller ej. 
 
 
4.3. Inddragelse af borgerne.  
 
Mange borgere engagerer sig i dag i enkeltsager, men hvordan sikres disse 
borgeres stemmer, hvis der alene er faste medlemmer i brugerrådene? Flere 
virtuelle møder, flere fysiske møder i naturen, eller?  
 

 Ekskursioner er godt. Efterfulgt af dialog. 

 Det blev foreslået af ”genoplive” Skovens Dag eller noget lignende, på 
skiftende arealer der så er i fokus. 

 
 
4.4. Samspil mellem Naturstyrelsens forskellige interessenter, det 
konkrete brugerråd og vidensdeling.  
 
Naturstyrelsen har mange forskellige interessenter, og for særlige aktiviteter eller 
konkrete områder kan oprettes lokale dialogfora m.v.  NST-BLH har således et 
Jægerforum og mødes med DOF-afdelingerne separat hvert år. Skal det udvides, 
med flere lokale grupper (f.eks. et Skjern dialogforum), og hvordan sikres 
koordinering mellem de forskellige grupper og enhedens brugerråd. 
 

 Vigtigt med åbenhed. Herunder f.eks. referater på NST-BLHs hjemmeside, 
men det kan også blive tidskrævende.  

 Vigtigt at der skabes netværk og der er en ”god stemning i klassen”. 
 
  
4.5. Vidensdeling på tværs af landet.  
 

 Der var ikke opbakning til et centralt brugerråd i NSTs Hovedkontor. 

 Vidensdeling på tværs i landet kan i et vist omfang ske ved at læse 
brugerråds-referaterne, der (vistnok) på alle NST-enheder ligger på 
enhedens hjemmeside. 
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4.6. Hvad har fungeret godt eller mindre godt i brugerrådenes levetid 
?  
 
 

 Brugerrådet har været rigtig vigtigt med hensyn til at skabe kontakt mellem 
NSTs lokale folk og brugerne.  

 Vigtigt at NST fremover har lokale folk for at sikre kontakt til brugerne i 
lokalområdet. 

 Brugerrådet har været vigtigt for at skabe netværk mellem de lokale brugere 
af NSTs arealer udenom NST, der så kan snakke sammen om andre ting end 
NST-relevante forhold. 

 
 
ULO afsluttede pkt. 4 med opfordring til alle deltagere om, at hvis de kommer i 
tanke om yderligere gode ideer, så meld dem gerne til Lars T.  
 
BLH vil snarest indsende vores input til Hovedkontoret, og i starten af det nye år 
forventes så rammerne for det nye brugerråd udsendt fra Hovedkontoret. NST-
BLH vil så implementere dem hurtigst muligt, herunder oprette det nye 
brugerråd hurtigst muligt 
 
 
5. Evt.  
 
Der blev udtrykt bekymring for, at kommunerne ikke indgår i brugerrådet. Det 
kan måske føre til mindre kommunikation mellem NST og kommunerne, samt 
mindre kontakt mellem kommunerne og de ”grønne brugere”  
 
ULO forklarede, at BLH taler meget med kommunerne allerede. Både på 
embedsmands plan og med borgmesteren. Og det vil vi fortsat gøre. 
 
Kommunernes Grønne Råd sikre samtidigt, at kommunerne er i kontakt med 
borgerne om naturforvaltningen i kommunen. 
 
 
 
 
LHT 


