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Dagsorden pkt.:
Referat:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
(10 min.)
Verdensarvsfilmen blev fremvist forud før mødet. Klaus Melbye
roste filmen, som han dog mente manglede en fuglesværm, da
det er det vi er kendt for. Der var flere kommentarer til filmen,
som generelt blev godt modtaget.
Peter Saabye Simonsen bad om, at eventuelle kommentarer til
evalueringen blev indsendt senest den 25. oktober.
Svend Tougaard bød velkommen og orienterede om afbud og
fravær. Svend Tougaard bød særligt velkommen til Thomas
Bregnballe, som er nyt medlem i rådet, han repræsenterer Aarhus Universitet, da Karsten Laursen er gået på pension.
Thomas Bregnballe præsenterede sig selv. Han er vildtbiolog, i
dag kaldet seniorforsker, og leder på forskellige projekter og
organiserer blandt andet overvågningen af ynglefugle og trækfugle i Vadehavet. Han kommer oprindeligt fra Ribe, hvor interessen for fugle startede og han har arbejdet både lokalt, nationalt og internationalt.

Dagsorden pkt.:
Referat:

Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Meddelelser – Orienteringspunkt
(30 min.)
Svend Tougaard orienterede om, at Xenia Salomonsen stopper
med udgangen af oktober, da hun har fået en fast stilling. Anne
Husum Marboe er ansat i sekretariatet som konsulent på blandt
andet NAKUWA projektet. Anne Husum Marboe kommer fra Naturstyrelsen, hvor hun blandt andet har arbejdet med Verdensarven. Anne Husum Marboe er uddannet kulturhistoriker.
Nyt fra Wadden Sea Forum v/Karen Boel Madsen
Karen Boel Madsen orienterede om, at hun skal til møde 1. og
2. november, hvor DONG skal præsentere sig for Vadehavsforum og forum skal høre om bæredygtig transport mv. Der
mangler desværre medlemmer fra dansk side, herunder naturorganisationerne, da Marco Brodde er trådt ud.
Nyt fra Partnerudvalget v/Inger Lauridsen
Inger Lauridsen redegjorde for, at det nye partnerprogram er
ved at blive implementeret. Der er 2 kurser ultimo oktober for
nye partnere. Der er lavet undervisningsmateriale til Verdensarvspartnerne og content marketingpakker til alle. Man har haft
det første ambassadørkursus og man forventer at fortsætte disse kurser. Det første kursus gav 25 ambassadører, hvoraf flere
kom udefra, herunder fra Sjælland. Ambassadørprogrammet
bliver godt modtaget både lokalt og nationalt.
Jens L Hansen supplerede med om at der kommer 14 nye part-
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nere på kursus i oktober. Nogle af deltagerne er tidligere partnere, så der er i alt 27 deltagere på de to kurser. Næste møde i
partnerudvalget er 25. oktober.
Nyt fra Græsningsforeningen v/John Frikke
John Frikke orienterede på vegne af Ole Andresen om, at der er
stiftet en forening og at man skal have det tredje bestyrelsesmøde i uge 41. Der er konkrete projektplaner i Varde Ådal og
Ribemarsken - og syd for Vester Vedsted er der også et område
i kikkerten. Bestyrelsen har 5 medlemmer, bl.a. fra nationalparkbestyrelsen og nationalparkrådet. Der bliver lavet en forretningsplan for græsningsforeningen, så man kan definere
overfor potentielle samarbejdspartnere hvad man kan og hvilke
økonomiske muligheder man har.
Tuk Andresen nævnte at der kan opstå konkurrence mellem
forskellige græsningsaktører, da der er mangel på dyr, blandt
andet i Tøndermarsken.
Nyt fra Skibet v/Svend Tougaard
Svend Tougaard fortalte, at skibet har været rundt i store dele
af Nationalparken hen over sommeren. Det har fungeret fint
med samarbejdet med de frivillige, som har frivilligkoordinatoren som kontakt til Nationalparken. Årets sidste sejlads er til
Fanø i efterårsferien, hvor man deltager i Fanø Vadehavsfestival. Herefter skal skibet ligge i Ribe henover vinteren, når det
har været på værft.
Nyt fra sekretariatet
Rådet havde mulighed for at stille spørgsmål til ledelsesorienteringen.
Søren Vinding, som havde deltaget i en workshop på Vadehavscentret, orienterede om, at man forsøger at lave en forretningsplan for hvordan man kan bruge østers til noget. Der
kommer et referat fra workshoppen.
Dernæst nævnede Søren Vinding, at port-problematikken måske skal tages op, da nogen udnævner sig til porten – alle skal
kunne være med.
Klaus Melbye pointerede, at Vadehavscentret er udnævnt til
port til UNESCO-verdensarven af fire borgmestre og formanden
for Nationalparken.

Dagsorden pkt.:

Svend Tougaard orienterede om, at der er ved at være skred i
naturprojekterne og at 6 projekter er afsluttet.
3. Fagligt indlæg om mulighed for naturforbedring (15
min.)
Med afsæt i et konkret forslag til et naturprojekt, som rådet
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fremlagde ved mødet i maj, berettede John Frikke om processen fra idé til realisering af projekter.
John Frikke startede med at orientere om, at grunden til at Nationalparken ønsker forslag til naturforbedringer er, at man inden længe skal skrive den nye nationalparkplan. Naturprojekterne hører under planens målsætning 1, 2 og 7. I den forgangne planperiode har man sat gang i en del naturprojekter.
Mulighederne for naturforbedringer og aktiviteter kan hænges
op på naturtyper, arter, naturpleje eller naturovervågning. Man
skal huske, at søterritoriet også er en del af råderummet for
naturprojekter og ikke kun landarealerne, når man kommer
med forslag.
John Frikke gennemgik de forslag rådet var kommet med under
deres møde i maj og tog eksemplet Råhede Vade op. Området
er en naturlig strandengsdannelse i Vadehavet og der var gode
bestande af flere arter af ynglefugle, indtil der blev lavet en
dæmning og området blev landfast i 70’erne. Det betød at der
kom mennesker og prædatorer til området, og mange ynglefugle forsvandt.
Råhede Vade kan måske blive et fremtidigt naturprojekt, ved at
man genskaber ø-effekten, dog med mulighed for at få græssende dyr til øen.
Processen vil indebære:
1. Aftale med lodsejere
2. Projektbeskrivelse
3. Konsekvensvurdering
4. Økonomiberegninger
5. Ansøgning til kommune, naturstyrelsen, kystdirektoratet mv
6. Eventuelle tilpasninger
7. Økonomi – finansiering
8. Projektplan
9. Gennemførelse
Merete Binderup gjorde opmærksom på de geologiske interesser i området.
Ole Jakobsen spurgte til tidsfaktoren.
John Frikke forklarede, at processen kan tage et par år og afhænger af, om man skal i klagenævnet på grund af evt. ankesager.
Anne Marie Slaikjær bad om, at præsentationen udsendes med
referatet.
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John Frikke gennemgik mulige udbytter af projektet, som omfatter mindre færdsel, færre prædatorer, flere ynglefugle, flere
og bedre oplevelser for besøgende. Projektet passer godt med
Nationalparkplanen, Vadehavsplanen og Natura2000.
Naturen står højt på dagsordenen i Nationalparken, men involverer mange interesser og meninger, det tager tid og er omkostningstungt. Man skal derfor finde donorer, indtænke frivillighed, samarbejde og have en god tålmodighed.

Dagsorden pkt.:
Referat:

Jens Lorenzen spurgte hvad f.eks. den voksende bestand af
traner gør ved området? John Frikke mente, at antallet endnu
ikke er så stort og man har endnu ikke set effekter af indvandringen af tranerne. Thomas Bregnballe supplerede med, at
traner på sigt kan give problemer for bl.a. klyder, da de er næsten altædende og kan finde på at spise æg og fugleunger.
4. Evaluering af Nationalparkplanen
(80 min.)
Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet bedt om, at rådet forholder sig til evalueringen af Plan for Nationalpark Vadehavet
2013-18. Rådets medlemmer blev opfordret til at indsende
skriftlige kommentarer til Evalueringen efter mødet.
Kommentarer sendes til salin@danmarksnationalparker.dk senest den 25. oktober. Herefter fremlægges den endelige evaluering den 5. december på fællesmødet.
Svend Tougaard bad rådet kommentere på den fremsendte
evaluering, som skal danne baggrund for den nye plan.
Søren Vinding sagde, at bæredygtig udvikling bliver omtalt især om turisme. Bæredygtighedsbegrebet bør beskrives bedre
og bør også omfatte naturen. Kapacitetsopbygning er også et
begreb, som Søren Vinding mente man skulle lægge vægt på at
beskrive i forhold til naturen. Gerne med eksempler på hvor ser
man bæredygtig turisme i nationalparken?
Peter Saabye Simonsen forklarede, at der kun er vurderet på
den direkte effekt, dog vil man komme med eksempler på indirekte effekter. Formuleringerne bliver strammet op.
Klaus Melbye bad om, at man laver undersøgelser af hvor vi
forstyrrer, så guiderne kan tage hensyn. Herudover vil han gerne, at det undersøges om gæsterne kommer fordi vi er bæredygtige. Peter Saabye Simonsen præciserede, at det er noget
der kan tænkes ind i den nye nationalparkplan, men ikke er en
del af evalueringen.
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Thomas Bregnballe fandt bemærkningerne i evalueringen om,
hvor der kunne være sket mere, var positive, da det kan give
udvikling.
Søren Vinding mente man fokuserede meget på den økonomiske dimension og mente man skulle styrke beskrivelsen på kapacitetsopbygningen på natursiden. Flere kommuner skærer på
natursiden. Det tyder på, at kommunerne ikke værdsætter det
prædikat vi har fået som Verdensarv og Nationalpark.
Peter Saabye Simonsen nævnte, at, at bestyrelsen på mødet
dagen før havde bedt om at få præciseret i evalueringsteksten,
at frivillighed er forudsætningen for, at vi kan lykkes med noget. Herudover havde bestyrelsen kommenteret på, at vision og
mission ikke skal stå under evaluering, kapitel 4, men under
kapitel 3.
Målsætning 1:
Søren Vinding pointerede, at nogle naturprojekter ikke er færdige og andre er afviklet, han ville gerne have foretaget en undersøgelse af, hvorfor nogle projekter går hurtigt og andre går
mere langsomt.
Inger Lauridsen påpegede, at det Søren Vinding eftersøgte var
en vurdering og der her var tale om en evaluering.
Claus Løth påpegede, at hederne ikke er nævnt, det er der brug
for. Peter Saabye Simonsen forklarede, at heder ikke var skrevet ind i den første plan.
Klaus Melbye spurgte, om man har prioriteret arbejdsfordelingen i forhold til rigsrevisionens rapport. Peter Saabye Simonsen
forklarede, at det havde man ikke gjort, man havde været meget objektiv.
Søren Vinding pointerede, at prædationsprojektet har været
godt i forhold til samarbejde, men har ikke været givtigt i forhold til at nedbringe antallet af prædatorer.
Målsætning 2:
Ingen kommentarer.
Målsætning 3:
Søren Vinding omtalte Sønderho Havn, som har med dynamikken i Vadehavet at gøre. Han kunne ikke se noget om Sønderho
Havn i evalueringen. Peter Saabye Simonsen forklarede, at vi
ikke har været involveret i projektet og derfor ikke kan inddrage det i evalueringen.
Merete Binderup sagde, at Skallingen og Langli ikke eroderes
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helt frit, det påvirkes af uddybningen af Grådyb og er på den
måde påvirket af menneskelig aktivitet. Det bør skrives ind i
teksten.
Målsætning 4:
Søren Vinding spurgte til, hvorfor bevarende lokalplaner ikke er
nævnt.
Anne Marie Overgaard nævnte, at Nationalparken sidder i KoP,
hvor man arbejder med lokalplaner.
Målsætning 5:
Ole Jakobsen havde spurgt i to store cykelhandler, hvad det har
gjort for dem at blive nationalpark og verdensarv. De var glade
for udnævnelsen, men manglede, at man kan cykle hele vejen
langs digerne og ikke skal ind i landet.
Sara Lindholt orienterede om, at man ikke har arbejdet så meget med ruter og stier, da man ikke fik 30 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond, som Thy og Mols Bjerge, hvilket begrænsede udfoldelsesmulighederne, men at det var et kommende
fokusområde.
Søren Vinding opfordrede til, at man finder bæredygtige ruter.
Målsætning 6:
Ingen kommentarer.
Målsætning 7:
Søren Vinding mente, at der manglede en plan. Der bør laves
en plan over sårbar natur til den næste nationalparkplan.
Peter Saabye Simonsen forklarede, at man har forsøgt at indgå
et samarbejde med de fire kommuner og Naturstyrelsen. Når
Det Grønne Danmarkskort kommer, vil man tage sagen op igen.
Bestyrelsen er opmærksom på, at får vi ikke en plan, skal vi
selv tage emnet op.
Målsætning 8:
Ingen kommentarer.
Målsætning 9:
Ingen kommentarer.
Målsætning 10:
Ole Jakobsen fortalte, at der er busture i nationalparken i Mols
Bjerge og spurgte om vi har noget tilsvarende. Jens L Hansen
orienterede om, at Tønder har Nationalparkruten, en busrute,
som kører fra Tønder, til Højer og Rømø.

7

Målsætning 11:
Ingen kommentarer.
Målsætning 12:
Søren Vinding undrede sig over, at teksten nævner, at alle andre end rådet er blevet hørt om evalueringsmodellen. Peter
Saabye Simonsen forklarede, at det er en fejl i materialet, rådet
har fået modellen forelagt på et tidligere møde.
Herefter gennemgik man de sidste kapitler.
Klaus Melbye spurgte om bestyrelsen ønsker at bruge samme
12 målsætninger i den nye nationalparkplan? Peter Saabye Simonsen forklarede, at det har man ikke taget stilling til, men
målsætningerne er rent faktisk dem, der står i bekendtgørelsen
om Nationalpark Vadehavet.
Thomas Bregnballe bad om at få en orientering om den nye nationalparkplan. Peter Saabye Simonsen fortalte, at der kommer
et oplæg på mødet den 5. december.
Søren Vinding bad om, at ordet ”in kind” bliver forklaret.
Svend Tougaard spurgte, om man har en oversigt over forkortelser.
Peter Saabye Simonsen fortalte, at man laver en begrebsforklaring til evalueringen og noter, hvor det skønnes nødvendigt.
Forkortelser skal undgås. Hvis der er begreber, man ønsker skal
forklares, bedes man sende dem ind sammen med kommentarerne.
Søren Vinding sagde, at man kunne skrive i evalueringen, at
der kan nedsættes et naturmiljøudvalg som pendant til kulturmiljøudvalget, som er nævnt i kapitel 19.
Herefter bad Svend Tougaard igen rådet om at indsende kommentarer senest den 25. oktober.
Evalueringen sendes herefter ud til en begrænset interessentkreds, hvorefter man samler op primo november, hvor den
sendes til bestyrelsen for endelig kommentering.
Den 27. november forventes evalueringen at være færdig, så
den er klar som bilag til fællesmødet. Der fremkommer samtidig
et procesoplæg til hvordan man udarbejder den nye nationalparkplan. Udkastet til den nye plan forventes at ligge klar inden
sommerferien. Man forventer at have en ny nationalparkplan
klar i december 2018.
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Dagsorden pkt.:

Referat:

5. Drøftelse af muligheder af naturforbedringsprojekter i
Nationalparken (20 min.)
Randi Krag Hansen opfordrede til, at man starter et projekt ved
Sneum Å. Man har vandet under alle omstændigheder og så
kan man ligeså godt genslynge åen, hvor der er store problemer med sandsugning.
Kongeåen er også et oplagt projekt.
Peter Saabye Simonsen spurgte Bo Jessen om han ville sige lidt
om planerne i forhold til at lave vandreservoirer i Tønder Kommune. Bo Jessen bekræftede, at Tønder Kommune har det i
tankerne og tænker også højvandspumper ind i området. Det
er en win-win situation, hvis man kan lave naturforbedring
samtidig med fremtidssikring. Det indgår i Tøndermarskinitiativet.
Søren Vinding opfordrede til, at man får områder med i nationalparken som ikke tidligere har været med, for at lave flere
naturområder.
Svend Tougaard orienterede om, at bestyrelsen havde drøftet
at samles til en temaaften eller et symposium, hvor der er fokus på netop vandproblemet.
Søren Vinding sagde, at græsning er godt for botanikken, men
at man godt kan fokusere på enkeltplanter, og dermed forbedre
områder. Han foreslog også udplantning af ålegræs i vandet.
Thomas Bregnballe spurgte hvordan proceduren er i rådet. Han
mente, at der var kort tid rådet havde fået, til at fremkomme
med idéer til naturprojekter. Peter Saabye Simosen forklarede,
at det var et emne der havde været drøftet i maj og at forslagene allerede dengang havde været omtalt. Der er mulighed
for løbende at komme med forslag til den nye nationalparkplan.
Ole Mouritzen havde talt med golfklubben på Fanø om naturforbedringer i forhold til golfbanen. De frygtede, at det giver
begrænsninger at omlægge banen, f.eks. hvis der er en særlig
plante eller et lille dyr, som betyder, at banen ikke kan lægges,
vor det golfmæssigt er bedst, hvorfor de var skeptiske. Han opfordrede derfor til, at der tænkes tryghed ind i projekterne.

Dagsorden pkt.:
Referat:

6. Eventuelt
(10 min.)
Claus Løth spurgte til Peter Saabye Simonsens orientering om,
at der er skåret i bestyrelsen i Nationalpark Thy og Mols Bjerg
og hvornår det kan få betydning for Nationalpark Vadehavet?
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Peter Saabye Simonsen forklarede, at vi kan forvente det samme sker i Nationalpark Vadehavet og at det var ikke lykkedes at
finde en yderligere argumentation for nedskæringen eller noget
om hvem det bliver.
Ole Jakobsen fortalte, at Nationalpark Thy har Nationalpark TV
og spurgte om sekretariatet kender til dette. Peter Saabye Simonsen forklarede, at vi kender til Nationalpark TV i Thy og at
vi ikke har midler til at lave noget tilsvarende. Vi har 7,9 millioner i bevilling og Nationalpark Thy havde langt flere midler da
de startede, blandt andet fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
Jens L Hansen orienterede om de to nyeste publikationer, Verdensarvsavisen og Nationalparkmagasinet. Verdensarvsavisen
er udarbejdet i samarbejde med de øvrige syddanske verdensarvssteder og Business Region Esbjerg.
Klaus Melbye havde haft tyske gæster og de var ikke begejstrede for oversættelsen af Nationalparkmagasinet og opfordrede
til, at man bruger en anden oversætter.
Svend Tougaard orienterede om søndagens ekskursion, som gik
til verdensarvsstederne Christiansfeld og Jelling, en tur som han
fandt meget spændende og fokuserede på at der er syv ansatte
for Koldings Kommunes regning alene i Christiansfeld.
Merete Binderup spurgte, om nogen var interesserede i at få
”Geoviden”, som i næste udgave blandt andet handler om geologien i Mols Bjerge. Dette var råd og sekretariat interesserede i
og hun medbringer et antal eksemplarer til mødet i december.
Herudover medbringer hun et par udgivelser, som hun selv har
været med til at skrive.
Jens L Hansen orienterede om, at man har fået udarbejdet en
kendskabsanalyse som har vist, at befolkningen er blevet mere
stolt af at bo i nationalparken. Det havde man lavet en pressemeddelelse på, hvilket havde udmøntet sig i interview med både Janne Liburd og Klaus Melbye, sidstnævnte kunne endvidere
fortælle, at Vadehavscentret havde rundet de første 100.000
gæster efter indvielsen i februar. Beboerstoltheden havde givet
omtale hele eftermiddagen i DR P4.
Klaus Melbye kunne fortælle, at vi har samme andel af beboerstolthed som i Nationalpark Schleswig Holstein.
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Muligheder for naturforbedringer
og naturaktiviteter
i
Nationalpark Vadehavet

Et oplæg til diskussion om naturprojekter
Mødet i Nationalparkrådet den 11. oktober 2017

MÅLSÆTNINGER
Samlet i Nationalparkplanen

1.
2.
3.
4.
5.

• Hvad har vi?
• Hvad kan vi?
• Hvad vil vi?

Beskyttelse og forbedring af natur
Kulturskabte naturarealer
Landskaber
Kulturmiljøer og kulturhistorie
Friluftsliv, natur- og kulturhistoriske
oplevelser
6. Turisme og friluftsliv på bæredygtigt
grundlag
7. Beskyttelse af særligt sårbar natur
gennem formidling, zonering og
afmærkning
8. Naturvejledning og formidling
9. Forskning og undervisning
10. Udvikling i samspil med omgivelserne
11. Trilateralt samarbejde
12. Opfølgning og evaluering
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MÅL OG INDSATSER
Samlet i Nationalparkplanen

•
•
•
•
•
•

Kystfugleforvaltning
Prædationsprojektet
Strandtudsen
Ensian-blåfuglen
Særlig natur på Rømø
Gåseforvaltning

•
•
•
•
•
•
•

Græsningsprojektet
Lokale produkter
Engfugle
Naturprojekt Ribemarsken
Naturprojekt Mandø
Klæggrave – Sneum Digesø
Sønderho Strandsø

• Sortternen i Tøndermarsken
• Ynglefugle på Esbjerg havn
• Tøndermarsken RealDania
– formidling og oplevelser
• Expedia og CPH
• Wadden Sea Flyway Initiative

John Frikke, Projektkonsulent
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MULIGHEDER FOR NATURFORBEDRINGER
OG NATURAKTIVITETER….
• Naturtyper
• Arter
• Botanik / Planter
• Dyr og fugle

• Naturpleje
• Naturovervågning
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Rådets workshop i maj 2017 – I:
Gruppe 1:
1. Golfbaner fylder meget og der kan laves mere natur på
golfbanerne, hvor man kan forbedre forhold for eksempelvis
strandtudser.
2. Etablering af ålegræsbede kan hjælpe på vaden.
3. Genopretning af Sneum Å med tilstødende engarealer.
4. Afgræsning af marsken bag digerne.
5. Afgræsning af klitterne.
6. Forbedring af botanikken i Tøndermarsken.
7. Edderfuglens tilbagegang – hvordan håndteres den?
8. Bekæmpelse af hybenroser.

Rådets workshop i maj 2017 – II:
Gruppe 2:
1. Det vigtige er, at vi skal have de lokale involveret i arbejdet – spørg
lokalbefolkningen hvad deres idéer er.
2. Fokus på Råhede Vade, hvor man kan lave hurtig indsats – her kan
man lave en drejebro fårene kan benytte, men som rævene ikke kan
komme over.
3. Afgræsning kan ikke lade sig gøre med støtte i Danmark – her bør man
foreslå ministeren, at man laver forsøgsordninger i de danske
nationalparker.
4. Man kan grave huller i digerne, så man får vand ind i engene, det giver
gode vilkår for fiskeyngel – her blev Mandø og Ballum enge foreslået
som muligheder.
5. Regulering af skarv.
6. Lodsejere i rådet skal være ambassadører og snakke med naboerne om
muligheder for realisering af projekter.
7. Våde enge, lille vade, afgræsningsstøtte pr. høved,
okkerproblematikker, formidling af den gode historie fra Skjern og
Varde mm.
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Rådets workshop i maj 2017 – III:

Gruppe 3:
1. Naturovervågning, involvering af lokalbefolkningen.
2. Naturpleje, fjernelse af uønskede vækster, involvering af
lokalbefolkningen.
3. Genskabelse af gamle å-løb.

Målsætning 1
Beskyttelse og forbedring af natur
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Målsætning 2
Kulturskabte naturarealer

Målsætning 7
Særlig sårbar natur

6

18-10-2017

Rådets workshop i maj 2017 – II:
Gruppe 2:
1. Det vigtige er, at vi skal have de lokale involveret i arbejdet – spørg
lokalbefolkningen hvad deres idéer er.
2. Fokus på Råhede Vade, hvor man kan lave hurtig indsats – her kan
man lave en drejebro fårene kan benytte, men som rævene ikke kan
komme over.
3. Afgræsning kan ikke lade sig gøre med støtte i Danmark – her bør man
foreslå ministeren, at man laver forsøgsordninger i de danske
nationalparker.
4. Man kan grave huller i digerne, så man får vand ind i engene, det giver
gode vilkår for fiskeyngel – her blev Mandø og Ballum enge foreslået
som muligheder.
5. Regulering af skarv.
6. Lodsejere i rådet skal være ambassadører og snakke med naboerne om
muligheder for realisering af projekter.
7. Våde enge, lille vade, afgræsningsstøtte pr. høved,
okkerproblematikker, formidling af den gode historie fra Skjern og
Varde mm.
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Råhede Vade – hvad er det?
• Et opvækstområde i Juvre Dyb Tidevandsområde
• Sedimentoverskud ----> Dannelse af strandeng
• Et vigtigt yngleområde for vadefugle, måger og
terner – fx en koloni af Hættemåger (460 par i
1975) og klyder (48 par i 1975)
• Blev landfast med bygningen af en ‘låning’ midt i
1970erne (1975)
• Græsning – adgang for græssende får (positivt)
• Adgang for prædatorer, ræv (negativt)
Ynglefuglene forsvandt….
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Råhede Vade – et muligt projekt?
Indhold:
• Genskabelse af ‘ø-effekten’
• Afskæring af rævens vej fra fastlandet
• Fjernelse af låningen/dæmningen
• Men fastholdelse af græsningen
• Anden løsning – en flytbar bro…
• …..?
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Råhede Vade – et muligt projekt?
Processen:
1. Aftale med lodsejer(e)
2. Projektbeskrivelse (begrundelse m.v.)
3. Konsekvensvurderinger (natur/kultur)
4. Økonomi – beregninger af omkostninger
5. Ansøgning(er)
-

6.
7.
8.
9.

Kommunen (NBL, Planlov, Natura 2000 m.v.)
Naturstyrelsen/Kystdirektoratet (Vadehavsfredning,
strandbesk.linje, m.v.)

Evt. tilpasninger…??
Økonomi – finansiering (internt/eksternt)
Projektplan – milepæle
Gennemførelse

Råhede Vade – et muligt projekt?
Vurderet udbytte af projektet:
• Mindre færdsel
• Mindre prædation
• Flere ynglefugle
• Flere/beder oplevelser for besøgende
Vil tilgodese bl.a.:
• Nationalparkplanen
• Vadehavsplanen (fx ynglefugle i knibe)
• Natura 2000-planen
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NATUREN STÅR HØJT PÅ
DAGSORDENEN FOR NATIONALPARK
VADEHAVET, MEN:

NATUREN STÅR HØJT PÅ
DAGSORDENEN FOR NATIONALPARK
VADEHAVET, MEN:
• Naturprojekter involverer ofte mange
interesser og mange meninger…
• Naturprojekter tager tid – forhandlinger,
myndighedsbehandling, høringsfaser m.v.
• Naturprojekter er omkostningstunge – flere
interessenter og donorer er nødvendige
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Nøgleordene er:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Naturprojekter tager tid…
….og ofte mange penge
Frivillighed
Samarbejde er vigtigt – gerne med flere parter
Sammenskudsgilder – optimering af de begrænsede ressourcer
Tålmodighed
………

Kystfugleforvaltning
Prædationsprojektet
Strandtudsen
Ensian-blåfuglen
Særlig natur på Rømø
Gåseforvaltning

•
•
•
•
•
•
•

Græsningsprojektet
Lokale produkter
Engfugle
Naturprojekt Ribemarsken
Naturprojekt Mandø
Klæggrave – Sneum Digesø
Sønderho Strandsø

• Sortternen i Tøndermarsken
• Ynglefugle på Esbjerg havn
• Tøndermarsken RealDania
– formidling og oplevelser
• Expedia og CPH
• Wadden Sea Flyway Initiative

John Frikke, Projektkonsulent

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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MULIGHEDER FOR NATURFORBEDRINGER
OG NATURAKTIVITETER….
• Naturtyper
• Klitheder
• Heder
• Strandenge
• Marsken bag digerne – øer og fastland
• ….
• …………

MULIGHEDER FOR NATURFORBEDRINGER
OG NATURAKTIVITETER….
• Arter
• Botaniske værdier – de helt særlige
•

Klokke-Ensian

•

Orkidéer

•

…..

• Dyr og fugle
•

Strandtudse

•

Ensian-blåfugl

•

Stor kobbersneppe……

•

……
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MULIGHEDER FOR NATURFORBEDRINGER
OG NATURAKTIVITETER….
• Naturpleje
• Indsamle viden om behovet – Hvor? Hvad?
• Prioritere indsatsen
• Plan for naturpleje
• Folkelig naturpleje..
• ………
• …………

MULIGHEDER FOR NATURFORBEDRINGER
OG NATURAKTIVITETER….
• Naturovervågning
• Behov for mere viden – arter, naturtyper
• Prioritere ønskerne
• Starte folkelige overvågningsprojekter….
•

NPV igangsætte og facilitere

•

Samarbejde med kommunerne

• ………
• ………….
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