Grundejerforeningen Vejers – Christen Espersen
Danmarks naturfredningsforening – Merete Vigen Hansen
Friluftsrådet – Sven Elbro
Danmarks Idræts Forbund – Henrik Hansen
Fanø Kommune – Karen Jeppesen
Grundejerforeningerne Rindby Strand – Marianne Keldorff
Grundejerforeningerne Henne – Henrik Ladefoged
Pro Varde – Finn Erik Kristensen
Varde Kommune – Klaus Bertram Fries
Dansk Ornitologisk Forening – Jens Rye Larsen
Grundejerforeningerne Grærup - Kjeld Kristensen
Grundejerforeningerne Houstrup - Lars Bæk
Campingpladserne - Steen Slaikjær
MTB sporene - Anders Sindum
Naturstyrelsen Blåvandshuk – Ulrik Lorenzen
Naturstyrelsen Blåvandshuk – Søren Rask Jessen
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Indkaldelse til Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen
Blåvandshuk
Dato:
Tid:
Sted:

19. februar 2019
10 – ca. 12
Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl

Dagsorden:
1.

Naturstyrelsen justerer organisationen.
Opfølgning på hvor vi er i processen
REF:
Baggrunden for den igangværende omorganisering af Naturstyrelsen er en
økonomisk og organisatorisk tilpasning.
I korte træk betyder det, at 2 enheder lægges sammen med naboenheder, at
de fleste driftsopgaver fremover skal udliciteres og at medarbejderstyrken
tilpasses fremtidige opgaver og opgaveløsninger. Det vil ske gennem
fratrædelser og gennem virksomhedsoverdragelser.
Omorganiseringen betyder tillige at et antal mindre arealer tilføres NST
Blåvandshuk. I varde Kommune vil der være tale om Haltrup Hede og tæt
på kommunen Tirsbjerg Plantage. Fokus i driften af de nye arealer vil være
naturindhold og befolkningens adgang til gode naturoplevelser.
Brugerrådet pegede på vigtigheden af at arealerne blev synliggjort for
omverdenen.

2.

Revision af Naturstyrelsens Driftsplan
Opfølgning på hvor vi står i processen
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REF:
Formålet med driftsplaner og driftsplanstrukturen blev ridset op. Vi står
overfor en midtvejsrevision, og vi forventer at vi skal igennem den her i
2019. Når vi ved noget konkret vil brugerrådet blive inddraget.
3.

Naturstyrelsens arbejdsprogram for 2019.
Naturstyrelsen Blåvandshuk arbejdsprogram for 2019 vedlægges. Og
Brugerrådet inviteres til at drøfte programmet og komme med anbefalinger
om perspektiver og fokus.
REF:
NST laver hvert år et ”Arbejdsprogram” der omhandler områder der har
særlig fokus udover den løbende drift. AP 2019 blev gennemgået og
diskuteret.
PPT for AP 2019 medsendes referatet.
NST fremhævede at vi i fremtiden vil arbejde på at fokusere
friluftsfaciliteter omkring ”Rekreative støttepunkter” i stedet for at fordele
faciliteter jævnt ud over NST’s arealer. Fokuseringen er en naturlig følge af
den indførte ”friluftszonering”
I tilknytning til indsatsen overfor invasive arter pegede brugerrådet på at
der i Henne skulle gennemføres et projekt med bekæmpelse af hybenroser
inde i byen.

4.

Ændring af mødetidspunktet
Mødetidspunktet har i lang tid typisk ligget om formiddagen. Der har været
fremsat ønske om at ændre mødetidspunktet af hensyn til rådsmedlemmer
der deltager i deres fritid eller har lang rejseafstand.
Brugerrådet inviteres til at drøfte en ændret mødetidspunkt.
REF:
Møderne flyttes til mandag formiddage.

5.

Eventuelt.
Næste møde i brugerrådet er mandag 24. juni 2019 kl. 10.00

Med venlig hilsen
Ulrik Lorentzen
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