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Referat af brugerrådsmødet, tirsdag den 19. marts 2013, kl.15.00 
Mødested: Holstebro Golfklub, Brandsbjergvej 4, Råsted, 7570 Vemb 
 
 Oversigt over brugerrådsmedlemmer for NST, Naturforvaltningsenhed Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig 
  Navn Adresse Post By tlf. mail udpeget af: 
  Allan Kjær 

Villesen 
Højbovej 9 7620 Lem-

vig 
97823258  
26273258

akv@tdcadsl.dk Friluftsrådet 

afbud Berit Kiilerich Lystbækvej 1 6990 Ulf-
borg 

97490120  
97491385

lystbaekgaard@mail.tele.dk Genvalgt på off. Brugerrådsmøde 
2011+2012  

afbud Bertel Jensen Bjørslevvej 10 6920 Vide-
bæk 

97194137  
20277990

bertel.jensen@privat.dk; ber-
tel@sti.dk

Ringkøbing-Skjern byråd 1.1.2010-
31.12.2013 

  Bjarne From Violvej 9 7673 Harbo-
øre 

97834513 violvej9@email.dk Genvalgt på off. brugerrådsmøde 
2011+2012  

afbud Dina Overgård turisme      dina@postkasse.com Indsat sept. 2007 
  Finn Bækdal Bregnevej 13 6950 Ring-

købing 
97322849 
21603049

finn.baekdal@gmail.com Danmarks Idrætsforbund 

  Haldor Poulsen Saltholm 17, 
Vejrum 

7600 Struer 97464758 ambp@struer.dk Valgt 1.1.2010-31.12.2013 

  Karen Barfod Fabjergstad 68 B, 
Fabjerg 

7620 Lem-
vig 

97893229 ksba@viauc.dk Genvalgt på off. brugerrådsmøde 
2012+2013  

afbud Karl Balleby 
Jensen 

Ringkøbingvej 
134 

7620 Lem-
vig 

97889751 karl.balleby.jensen@lemvig.dk Lemvig kommune 1.1.2010 - 
31.12/2013 

  Karsten Filsø Holstebro Kom-
mune, Nupark 51 

7500 Hol-
stebro  

Karsten.Filsoe@holstebro.dk Holstebro Kommune –Natur og Miljø –
valg jan.2010-2013 

  Laurits Bernitt Teglgårdsvej 14B 7620 Lem-
vig 

96640515  
24483511

l.bernitt@mail.dk Valgt på off. brugerrådsmøde 
2012+2013  

  Signe Ambro-
sius 

Trehøjevej 9, 
Resen 

7600 Struer 61383258 signeambrosius@gmail.com Danmarks Naturfredningsforening 

  Søren Green Nr. Greenevej 3 6933 Kibæk 20278904 byrsg@herning.dk Herning kommune 1.1.2010-
31.12.2013 

afbud Søren Hald NST Ringkøbing      shd@rin.mim.dk Indbydes fra sept. 2009 
afbud Uffe Haubjerg Tovstrupvej 7, 

Hover 
6971 Spjald 97348282 haubjerg@pc.dk Genvalgt på off. møde 2012+2013  

  Vagn Andersen Røllikevej 160, 
Sdr. Nissum 

6990 Ulf-
borg 

86216370 160@privat.dk Valgt på off. brugerrådsmøde 
2011+2012 

  Thomas Bo-
rup Svendsen 

Gl.Landevej 35 7620 Lem-
vig 

72543668 tbs@nst.dk formand for brugerrådet 

  Christian Hol-
lesen 

Gl.Landevej 35 7620 Lem-
vig 

72543660 csh@nst.dk sekretær for brugerrådet 

Desuden deltog Malene Qvistgaard og Kristian Løvgren i brugerrådsmødet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt.  
Særlig velkomst og præsentation af nyt brugerrådsmedlem Laurits Bernitt 
 

Naturstyrelsen  • Vestjylland • Gammel Landevej 35 • 7620 Lemvig 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000872370 • ves@nst.dk • www.nst.dk 

mailto:akv@tdcadsl.dk
mailto:bertel.jensen@privat.dk
mailto:bertel.jensen@privat.dk
mailto:dina@postkasse.com
mailto:finn.baekdal@gmail.com
mailto:ksba@viauc.dk
mailto:karl.balleby.jensen@lemvig.dk
mailto:l.bernitt@mail.dk
mailto:signeambrosius@gmail.com
mailto:byrsg@herning.dk
mailto:haubjerg@pc.dk
mailto:tbs@nst.dk
mailto:csh@nst.dk


2. Nyt fra naturforvaltningsenheden Vestjylland. 
(TBS) Der har i pressen været en del omtale af ulven i Vestjylland. NST afventer beslut-
ning om evt. iværksættelse af forvaltningsplan for ulv. Heri indgår forholdsregler i forbin-
delse med ulves angreb på husdyr m.v. Vildtforvaltningsrådet rådgiver på førstkommen-
de møde ministeren om ulvespørgsmålet. 
 
NST har iværksat et udsætningsprojekt af billen eghjort, som typisk kræver store di-
mensioner af halvråddent løvtræ på skovbunden. Udsætningsprojektet har mødt en del 
kritik fra grønne organisationer m.fl.  
Eksempel på uddybende artikel kan læses her: http://naturguide.dk/?p=4214 

 
 
NST har sammen med Lemvig kommune og Thyborøn fritidscenter etableret et sund-
hedsspor på Harboøre Tange umiddelbart syd for Thyborøn. Her kan man ved at løbe 
eller gå en afmærket rute få testet sit kondital. 
 
Ved Bollerup Strand på nordsiden af Ringkøbing fjord, har NST erhvervet 0,2 ha land-
brugsjord. Det er hensigten at udvide den eksisterende lille p-plads på stedet. Stedet er 
i verdensklasse for kite-surfere grundet gode vindforhold og lav vanddybde i den del af 
Ringkøbing fjord. 
 
Ved Storåen tæt på Naur har NST købt en engparcel af Fødevareerhverv. På den til-
stødende skrænt har NST sammen med Holstebro kommune bygget et madpakkehus til 
glæde for sportsfiskere, kanosejlere og øvrigt publikum, som færdes ved Storåen. 
 
Realiseringen af det statslige vådområdeprojekt ved Susgårde (Nissum fjord) er løbet 
ind i problemer, da det har vist sig vanskeligt at få accept fra alle lodsejere. 
 
NST forsøger i vidt omfang at løse diverse opgaver i samarbejde med frivillige.  
Der er i alt brugt ca. 6000 timer på frivilligt arbejde på bl.a. mink, rydning af Lærkehøj, 
rydning ved Skydebane, drift af Nr. Lyngvig Fyr, bævertælling m.m. 
 
”Get moving” afvikler et nyt arrangement. Løberuterne i Hornet ved Kærgårds Mølle er 
udvalgt til aktiviteterne. 
 
Resultaterne af de første 10 års erfaringer med ”naturnær skovdyrkning” på NST arealer 
skal evalueres og diskuteres I fagkredse. 
 
(CSH) Fortidsminder. Kulturarvstyrelsen og Holstebro museum er interesserede i at lave 
et projekt omkring hulveje ved Bredkær bæk (Kærgårds Mølle). 
En stor sten I den fredede stenkiste ved Hestbæk bro (Gl. Landevej) er skredet ud.  
Kulturarvstyrelsen er orienteret, og udarbejder en restaureringsplan. 
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NST Vestjylland har søgt om et EU LIFE projekt omkring truet vestkystnatur. Projektet 
forhandles fortsat med EU. Drejer sig bl.a. om kortlægning og fjernelse af invasive arter 
(rynket rose og fyrretræer) i klitterne, genskabelse af naturlig hydrologi samt konstrukti-
on af kunstige øer til fuglelivet i Nissum fjord og ved Harboøre Tange. 
 
 

3. Status for Natura 2000 plejeplaner (Signe Ambrocius forslag) 
(CSH) Der er udarbejdet plejeplaner for følgende statsejede Natura 2000 områder:  
Heder og klitter på Skovbjerg bakkeø, Idom Å og Ormstrup hede, Stadil og Vest Stadil 
Fjord, Nissum Fjord, Flynder Å og heder i Klosterheden. 
Plejearbejdet er i fuld gang. En del af hedeplejen finansieres delvist af EU Life hede 
projekt. 
Ved fjordene består plejearbejdet primært i afgræsning og afslåning af vegetation på 
engene langs fjordene.  
Der udestår etablering af nogle kreaturhegn i slugterne på Klosterheden, så afgræsning 
kan iværksættes. Der udestår også nogle planlagte tørveafskrælninger. Muligheder for 
ekstern medfinanciering undersøges. 
 

4. Driftplanens udarbejdelse – herunder friluftszonering (Bernitt) 
 
(Malene Qvistgaard) Vi har modtaget input og forslag til driftsplanen fra følgende orga-
nisationer: Dansk Land- og Strandjagt, Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) for Lem-
vig kommune, DN Ringkøbing-Skjern afdelingen, Dansk Sejlunion, Dansk Orienterings 
Forbund. 
 
Disse input indgår sammen med de forslag og kommentarer der kom fra det offentlige 
brugerrådsmøde i september 2013 i det konkrete planlægningsarbejde som p.t. er i fuld 
gang. Ved udarbejdelsen af ny driftsplan indgår 5 planelementer: Landskab, Skov, Na-
tur, kulturhistorie og Friluftsliv som behandles for hvert enkelt delområde der planlæg-
ges for. 
 
Konkret bliver der for hvert delområde først foretaget en overordnet vurdering af mål-
sætningen for de enkelte planelementer, eksemplificeret ved nedenstående model. Her-
efter kan de forskellige planforslag prioriteres og konkretiseres. 

 

Landskab 

Vedproduk-
tion 

Naturpleje 
Kultur-
miljø 

Friluftsliv 

Evt. lokalt 
mål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er udarbejdet forslag til friluftszoneringen for alle arealer inklusiv Klosterheden.  
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TBS fremlagde forslagene. Der blev spurgt til zonering af digestrækningen ved Vest 
Stadil fjord. Denne var anført til stille zone, men ændres i forslaget til friluftszone. I for-
slaget til zonering af Husby Plantage blev en stillezone flyttet således at den ikke indgår 
i det areal, der er tegnet orienteringskort for. I Klosterheden blev der stillet forslag om at 
etablere en facilitetszone ved Fruerhøj ved Gl. Landevej (Den gl. arbejdslejr). 
 
 
 

5. Evt. 
(AKV) Oprensning af Flynder å ved Vilhelmsborgvej virker lidt voldsom 
(Vagn A.) Folderen med vandrerute/cykelsti langs Vestkyststien bør genoptryk-
kes. 
(Signe A.) NST hjemmeside virker ikke særlig tilgængelig og er uoverskuelig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
For/ Thomas Borup Svendsen 
 
Chr. Hollesen 
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