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Referat af Brugerråsmøde ved Naturstyrelsen Blåvandshuk   
 
Dato:  22. oktober 2013 
Tid: 19.00 – ca. 21.30 
Sted: Naturcenter Skjern Å, Ånumvej 161, 6900 Skjern 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Så er driftsplanen endelig på plads 

Ganske kort, nu er alle tallene også på plads, og driftsplanen sat i værk. 
 
REF: 
Nu er Driftsplanen på plads og vil være at finde på NST’s hjemmeside på adressen 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Blaav
andshuk/ . Høringen, som blev gennemført i efteråret 2012 har givet anledning til 
enkelte ændringer bl.a. er området mellem jernbanen og rute A11 ændret til 
facilitetszone, og Fuglsand Øst er ændret til stillezone. En driftsplan er en langsigtet 
vision og målsættende for den kommende drift. Det er ikke en detaljeret indsatsplan. 
Derfor vil mange forslag fra høringsfasen ikke være at genfinde i planen, men 
forslagene vil indgå i de kommende overvejelser i den konkrete drift og i kommende 
drøftelser om NST’s aktiviteter blandt andet her i brugerrådet. 
 
Der blev udtrykt fortsat skepsis over udpegningen af Vesterenge som friluftszone, og 
for hvad det kan betyde for aktivitetsniveauet i et område der er meget værdifuldt for 
fuglelivet. Derfor blev det aftalt at arrangere en forårstur hvor vi drøfter zonering og 
hvordan NST vil bruge zoneringerne. 

 
 
 

2. Realdania projekt Tipperne 
På sidste møde informerede NST om Realdania projektet på Tipperne.  NST vil på 
mødet gøre status for projektet. 
 
REF: 
Realdaniaprojektet Tipperne er nået til dialogfasen hvor fugletællere og naturvejledere 
inddrages i drøftelser om et projektforslag, som indbefatter nyt fugletår, fugleskjul i 
sydsiden af referenceområdet og en fugleudstilling i Tippehuset. 
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Nogle af de åbne spørgsmål er bl.a. hvordan bygningsmassen kan tilpasses så den 
bliver mere homogen uden at fugletællerne mister nødvendige faciliteter, og om 
adgangen til Tipperne kan lempes uden at det kompromitterer fugle og 
fugleobservationerne. Endelig skal der ses nærmere på projektet i forhold til 
bekendtgørelsen. 

 
 
 
3. Realania projekt Skjern Å? 

Ringkøbing Skjern Kommune og Naturstyrelsen arbejder på en ansøgning til 
RealDania om et projekt ”Stedet tæller” ved A11. Der informeres om projektet og 
status. 
 
REF: 
Realdania vil i projekter under ”Stedet tæller” forsøge at etablere muligheder for 
oplevelser i værdifulde naturområder ved at lave portaler der gennem arkitekturen 
kan forstærke naturens oplevelsespotentialer.  
 
I ansøgningen til Realdania vil Ringkøbing-Skjern Kommune og Naturstyrelsen gerne 
pege på især området mellem Skjern/Tarm og Ringkøbing Fjord, der i dag ligger 
skjult bag jernbanedæmningen for den uindviede, og de muligheder der ligger i at lave 
en forbindelse mellemrute A11 og deltaområde. Til gavn både for lokalbefolkningen og 
gæster udefra. 
 
Det er vigtigt ved sådanne projekter at de har opbakning i lokalbefolkningen. Derfor 
har både udviklingsrådene for Tarm og Skjern samt NST’s brugerråd været inddraget 
i processen, og vil også fremadrettet være vigtige samarbejdsparter. 
  
 
 

4. Frivillighed på NST’s arealer 
På det seneste møde gjorde NST rede for satsningen på frivillige og partnerskaber i 
naturforvaltningen. På mødet beskrives status for frivilligheds aktiviteter på enheden, 
og der lægges op til en drøftelse af nye muligheder. 
 
REF: 
Der findes allerede i dag en række frivillige aktiviteter på NST’s arealer af meget 
forskellig størrelse og intensitet. Og det er målet at samarbejdet med frivillige i de 
kommende år øges. Hovedformålet med frivillighed på NST’s arealer er at engagere og 
involvere befolkningen i forvaltningen af arealerne, for på den måde at skabe 
medejerskab NST’s forvaltning og sikre at tiltag med især faciliteter og 
adgangsmuligheder imødekommer ønsker og forventninger i befolkningen. Når der er 
et godt lokalt samarbejde gør det dagligdagen sjovere. 
 
Der blev peget på at der kunne være en fare for at helheden i forvaltningen går tabt 
ved for høj projektorientering. 
 
Frivillighed og partnerskabsprojekter er frem over et fast punkt på dagsordenen. 

 
 
 
5. Eventuelt 

 
REF: 
 
 Der blev rejst forslag om et fælles forvaltningsprojekt omkring Skjerns Å’s 

udmunding med 10’endelsjordene, kommunen og NST. Baggrunden for forslaget 
er et ønske om at den stigende tilgroning med pil og rødel i deltaethåndteres. Det 
blev besluttet at NST tager initiativ til et indledende møde. 

 
 DOF gennemfører over de kommende 4 år en registrering af ynglefugle i DK. Det 

er en opfølgning på tilsvarende registreringer i midt 70’erne og midt 90’erne. 
 
 NST gennemfører her i efteråret sammen med DOF et projekt med etablering af 

skrab til gavn for brushøns på Kalvholm  
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 NST flytter shelterpladsen ved Pumpestation Nord tættere på åen, og etablerer en 
kano ophaleplads ved trækfærgen. 

 
 NST overvejer at fjerne fugletårnet  ved Hestholm Nord. 

 
 Det har været en god sæson for fiskeriet. Der er fanget over 900 laks og over 500 

havørreder. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ulrik Lorentzen 
Skovrider 


