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Mødet blev afholdt i Madpakkehuset (Vogterhuset) på Skallingen og Bjarne 
Slaikjær, der er hyrde på Skallingen, indledte mødet med en kort introdukti-
on af stedet samt hyrdens opgaver. 
 
I år er der 550 kreaturer på Skallingen.  
Kreaturerne tilhører landmænd fra Syd- og Sønderjylland, der hver især har 
forskellige antal kreaturer gående her.  
Hyrden starter i april med at sætte hegn. I år er kreaturerne kommet mellem 
10. og 15. maj.  
Den første måned skal der være ekstra opmærksomhed på kreaturerne. De 
må ikke drikke fra vandhullerne. Dyrlægen er på besøg ca. 5-6 gange i lø-
bet af sæsonen ved primært klovlidelser. Mineralfoder tilbydes, men er ikke 
nødvendigt, da der forefindes mineraler på Skallingen. 
 
Hyrden afvikler ture på Langi og naturvejledingen udgør ca. 1/3 af jobbet. 
Skallingen er et yndet udflugtsmål, hvor flere og flere finder vej dertil. 
Der er ingen får på Skallingen mere. 
Den nyligt forestående episode med koskydning blev fortalt. 
 
På den sydlige del af Skallingen iværksættes minerydning, der skal være 
færdig i 2011. De forventer at være færdige inden turistsæsonen i 2011. Der 
køres ikke med store maskiner eller fræser ved rydningen.  
 
Ulrik Lorenzen informerede om, at Skagens Innovationscenter planlægger 
et rørkoncept med nedgravning af rør på en strækning på 5 km af Skallin-
gen. Innovationscentret er henvist til Miljøcenter Ribe og Varde Kommune. 
Hvor det ender vides ikke. Om nedgravningen betyder mindre sand ind på 
Skallingen vides ikke.  
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Fra sydspidsen af Skallingen kommer der meget sand ind og ser naturligt 
ud. Skallingen er det eneste sted hvor naturen for lov til passe sig selv. 
Emnet kan måske drøftes senere i Brugerrådet. 
Mekanismer på Skallingen er beskrevet i en rapport (Skallingrapporten), der 
sendes med referatet ud. 
 
Kort drøftelse af sandvandringer ved Blåvandshuk og Fanø. 
 
Adspurgt på prisen for naturvejledningsture blev følgende oplyst: 
900 kr. for de første 2 timer (hold af 10-15 personer) max. 35 personer.  
 
Et forslag om at arrangere tematur til et af møderne blev stillet.  
 
Årsagen til, at der ikke er får på Skallingen er, at der har været sygdom 
samt, at hyrden skal bo derude og aflønnes derefter. Det kan ikke betale sig 
mere.  
Vores del er vegetationspleje og det klarer kreaturerne til fulde. 
 
Ad.1. Opfølgning på besigtigelsesturen/mødet den 14.09.2009 
 
Brugerrådet var på ekskursion for at se giftdepoter i Kærgård. Der tages fat 
på den nye fase nu. Når det er i gang, skal vi derud igen til en teknisk gen-
nemgang om ca. halv år.   
 
Kreaturprojektet i Ål Plantage med 18 stude, der skal spise glansbladet hæg 
virker og giver et andet vegetationsbillede. Ulempen ved, at studene går 
rundt ude i skoven er, at det kan skræmme nogle og desuden indhegnin-
gerne.  
 
Evaluering – hvordan gribes den an?  
 
Der er ingen klager over hegnene. Hegnene er ikke højere end der kan 
skridtes over.  
Der er sat formidlingskilte op ved indhegningerne.  
Studene skal flyttes rundt for at sprede græsningstrykket. Der er ingen syg-
dom og de trives. 
 
Der kan måske laves et arrangement hvor folk inviteres til for at få informa-
tion om projektet?  
 
Der forsøges at finde en model for evaluering, men hvis problemet ikke er 
der, er der ingen grund til at gøre yderligere. 
 
Der blev kort fortalt om LIFE Lønborg Hede-projektet, der er et lignende 
projekt og hører under Brugerråd Nord. 
 
Ad.2. Orientering om enhedens arbejde og situation siden sidst 
Der kommer ny struktur for Skov- og Naturstyrelsen. Efter kommunalrefor-
men blev miljøcentrene oprettet og den tilhørende styrelse hed By- og 



 3 

Landskabsstyrelsen. Blev oprettet for at tage hånd om de opgaver amterne 
havde. 
Serviceeftersynet, som er udmeldt fra koncernledelsen, betyder, at man 
sammenlægger Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen og 
nyt navn skal findes ( den 23/6 er det offentliggjort, at den nye styrelse 
kommer til at hedde Naturstyrelsen ). 
Landet deles ind i 3 landsdele – en sydjysk del med 1 vicedirektør og består 
af Skov- og Naturstyrelsens enheder og miljøcenteret. 
Der etableres en ny direktion med 7 vicedirektører og 1 direktør, hvor nav-
nene meldes ud onsdag 23/6.  
Den nye styrelse skal være funktionsduelig pr. 1. januar 2011. 
Antallet af adresser forbliver uændret. 
 
--- 
 
Vedrørende Naturpark, der er initieret af Varde Kommune, er processen i 
gang. 
Nationalpark Vadehavet er i høring.  
Der er uenigheder ved Skjern Nationalpark og høringsprocessen er ikke i 
gang. 
 
Friluftsrådet har lavet naturprojekt – Naturpark Vesterhavet, der er et 2-årigt 
pilotprojekt med hensigt om at løfte kvaliteten og forbedre faciliteter, desu-
den etableres fælles formidling. 
Skov- og Naturstyrelsens opfattelse er, at et sådant projekt er godt - kan 
flere benytte arealerne er det godt.  
 
Vigtigheden af at tænke cykelstier ind blev fremsat, især strækningen mel-
lem Henne og Kærgård kan forbedres. Desuden bedre sammenhæng af 
den turistmæssige indsats. 
 
Der blev drøftet omkring Skov- og Naturstyrelsens kortrettigheder og ud-
gangspunktet er, at disse rettigheder skal bruges. 
 
Generne ved drageflyvning på stranden blev drøftet. Skov- og Naturstyrel-
sen har været i dialog med Varde Kommune omkring en strandpolitik, som 
kommunen ønsker udarbejdet.   
 
Forsvaret ønsker udvidede øvelsesmuligheder på Skov- og Naturstyrelsens 
terræn, hvilket tidligere har været drøftet i Brugerrådet.. Hele processen er 
nu sat på standby, da Forsvaret har økonomiske uklarheder samt hvilken 
struktur de skal have. Bolden ligger nu hos Forsvaret. 
Anlæg på Skov- og Naturstyrelsens arealer ville koste 60 mio.kr. Og et til-
svarende beløb på egne arealer. 
 
Der har været et tæt samarbejde med A/S Filsø omkring kronvildt. De area-
ler A/S Filsø har, er krondyrene glade for. A/S Filsø får væsentlige jagtind-
tægter og lever med generne, men mængden af markskaderne er nu på et 
niveau, hvor det er svært at fortsætte med at acceptere. Vi er i dialog med 
dem og givet gode faglige råd om at jage dem væk.  
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Om det udløser erstatningskrav vides ikke.  
 
Ad.3. Bordet rundt – bemærkninger og orientering ved brugerråds-
medlemmerne 
 
Colin Seymour: Der er udgivet kort i samarbejde med kommunen. Arbejdet i 
vadehavsprojektet fortsætter. Gastronomi- og fødevaregruppe udgiver ko-
gebog med råvarer fra naturen.  
 
Naturpleje Varde å og genopretningsprojektet har meget international bevå-
genhed.  
Havvindmøller har ligeledes stor interesse, især fra Frankrig. 
 
Sven Elbro: Ved naturparken kan der etableres specielle udsigtssteder, 
hvor faunaen kan betragtes. 
Fra Fanø oplyses, at skiltning ved stisystemerne ikke er opdateret. Eks. Et 
skilt siger, at der kun må benyttes sti, der flisbelagt, men ingen stier er flis-
belagte.  
 
Brochure om Tips og Lotto midler til friluftslivet blev delt rundt til interesse-
rede. 
 
Knud Sørensen: Hybenroser er et stort problem. Hidtil fint samarbejde, der 
har været med Skov- og Naturstyrelsen omkring sandflugt.  
 
Såfremt der ønskes lavet andet end sandflugtsbekæmpelse skal Miljøcenter 
Ribe kontaktes. 
Det blev aftalt, at Skov- og Naturstyrelsen tager kontakt til Knud Sørensen 
for besigtigelse af arealet. 
 
Desuden blev mulighed for udvidelse af kortstander ved Tuttes Bjerg drøf-
tet. Colin Seymour foreslog, at såfremt Skov- og Naturstyrelsen har kortret-
tighederne kan Varde Erhvervs- og Turistråd evt. stå for trykningen. 
 
Et spørgsmål fra Henne Strand Grundejerforening omkring status for enhedens 
bidrag til skiltning ved Tuttes Bjerg er efterfølgende blevet oplyst af Niels Christian-
sen, som oplyser, at arbejdet ikke er droppet, men blot ikke nået endnu. Forventes 
gennemført i år.  
 
Belægning på stier blev drøftet. På det årlige klitsyn kan emner af denne 
karakter tages op. 
 
Hans Henning Jensen: Der er ansøgt om sti nord om Fanø indtil golfbanen, 
men endnu ingen afgørelse. 
 
Flere Fanø-beboere er trætte af den såkaldte 8. klit – havvand ligger sig i 
den og det lugter og er grimt. Arealet er fredet. Henvendelse kan ske til mil-
jøcenter Ribe.  
Forslag om at føre badestierne igennem klitdannelserne blev frembragt. 
Dette emne kan behandles ved klitsynet. 
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Informationstavler ønskes opdaterede, idet skiltene er meget utydelige.  
 
Status på klitsyn på Fanø er efterfølgende blevet skrevet af Sven 
Wodschow:  
 
• Flisstier kontra høstier -  

I områder med sandflugt foretrækkes høstier, men ellers er flisstier nok så be-
standige 

 

• Lokale ønsker om medvirken i Klitsyn 
Alle der har noget på hjerte vedrørende sandflugt og klitter opfordres til at del-
tage i det årlige klitsyn eller til at tage løbende kontakt, 
det er langt at foretrække frem for at skulle besvare spørgsmål efterfølgende 
fra et brugerrådsmøde 
Klitsynet annonceres på enhedens hjemmeside:  
http://www.skovognatur.dk/Skov/Statsskove-
ne/Drift/Naturpleje/Klitter/BLH_Klitsyn.htm  
fra omkring 1. februar samme år. Det vil være en god idé at eventuelle ønsker 
om besigtigelse af særlige områder eller drøftelse af konkrete emner meddeles 
inden klitsynet. 
 

• Ajourføring af uaktuelle skilte  
Det er på årets klitsyn aftalt at nedtage alle uaktuelle skilte 
 

• Anlæg og vedligehold af stier 
Der er en fast aftale om at badestierne får et lag hø hvor de trænger inden 
midsommer, der har beklageligvis været lidt knas med den sædvanlige entre-
prenør det seneste år, men han har lovet bedring og det har vi indtil videre 
valgt at tro på. 
 

• Tiltag i den nye 8. klitrække på Fanø - hvad må man? 
De nye klitter er omfattet af klitfredning, dvs. publikum må gå og tage ophold i 
dem, men man må ikke køre i dem eller fjerne dem ved gravning eller harvning 

 
Ad.4. Tid og sted for næste møde 
Afventer for relevante emner. Vi vender tilbage i september/oktober. 
 
Ad.5. Evt. 
Intet at berette. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


