Endeligt REFERAT

Udsendt 14. februar 2013

Møde i Nationalparkbestyrelsen 30. januar 2013
Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Mødet fandt sted fra kl. 15.00 til 19.00.
Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Bent Poulsen (BP)
Gylling Haahr (GH)
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Afbud
Laurids Rudebeck (LR)
Britt Schak Hansen (BSH)
Hanne Voetmann (HV)
Anette Fonder Nielsen (AFN)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Ikke til stede
Jette Beck (JB)
Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Svend Tougaard (ST)
Thomas Holst Christensen (THC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, referent)
Hans Henning Hollænder, Have- og Parkingeniør
studerende

Punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen til det første møde i 2013 og orienterede om
afbud mv. Dagsordenen blev godkendt.

2.

Afrapportering af møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013
Mette Guldberg og Svend Tougaard orienterede om resultatet af det seneste
møde i Nationalparkrådet den 9. januar, herunder Rådets anbefalinger til:
• brug af Nationalparkskibet
• retningslinjer for brug af logo
• budget for 2013
Nationalparkrådets udtalelser fra de ovenstående punkter blev inddraget i
behandlingen af de enkelte punkter nedenfor.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

Mette Guldberg orienterede om Rådets holdninger til Nationalparkskibet,
herunder økonomi, driftsomkostninger, frivillighedskorps, muligheden for at
skibet organiseres som en selvstændig enhed, størrelse, brug m.v.
I forhold til reduktion af budget var der delte meninger i Rådet, som afspejlede medlemmernes interesser.
I forhold til logo-retningslinjer var der enkelte mindre ændringsforslag, som
efterfølgende var indarbejdet.
I forbindelse med evaluering af Rådets arbejde havde Rådet udtrykt ønske
om klare oplæg fra Bestyrelsen til hvilke emner, man ønsker, at Rådet drøfter. Herudover ønskede Rådet en løbende tilbagemelding fra Bestyrelsen i
forhold til de udtalelser, som Rådet kommer med.
Bent Poulsen takkede for arbejdet i Rådet og den funktionsform som Rådet
har fundet frem til. Bent Poulsen kvitterede samtidig for, at Rådet har ytret
et klart ønske om præcise oplæg fra Bestyrelsen til, hvad man ønsker råd
om.
Bestyrelsen hilste det velkomment, at Rådsmedlemmernes forskellige holdninger kommer til udtryk i referatet, da det nuancerer Bestyrelsens synspunkter. I forlængelse af dette og på opfordring fra Mette Guldberg besluttede Bestyrelsen, at referater fra rådsmøderne fremadrettet er et fast bilag
til dagsordenspunktet ”Afrapportering af møde i Nationalparkrådet”.
3.

Orientering fra sekretariatet
Sekretariatslederne orienterede om status for ansættelse af projekt- & formidlingskoordinator og projektkonsulent og herunder om sammensætningen
af ansøgerfeltet med hensyn til køn, alder og erfaring. Der var i alt indkommet 46 ansøgninger til stillingen som projektkonsulent og 78 ansøgninger til
stillingen som projekt- og formidlingskoordinator. Sekretariatet havde udvalgt i alt 10 kandidater til samtale til de to stillinger – heraf var 2 kandidater ansøgere til begge stillinger. Ansættelsesudvalget bestod af Thomas
Holst, Alette Houman Dyhrfjeld og Bent Rasmussen – sidstnævnte havde
dog trukket sig fra udvalget i forhold til bedømmelsen af ansøgere til stillingen som projektkonsulent for at undgå interessekonflikt. På baggrund af de
gennemførte interviews var der udvalgt to kandidater til besættelse af stillingerne. Ancienniteten og erfaringen hos de udvalgte kandidater gjorde
dog, at sekretariatet ønskede bestyrelsens godkendelse af en opjustering af
lønniveauet, som vil få gennemslag i 2014. I 2013 vil lønsummen i budgettet holde, eftersom der er regnet med 12 måneders ansættelse, og stillingerne besættes reelt først fra henholdsvis marts og maj måned. Dette blev
behandlet under budgetpunktet.
Bent Rasmussen støttede op omkring sekretariatets valg af kandidater og
dermed også en opjustering af lønsummen i budgettet, da man ud fra kvali-
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fikationer havde måttet vægte erfaring, for at medarbejderen kunne arbejde
selvstændigt.
Bestyrelsen billigede valget af kandidater, men vægtede dog, at man ved
fremtidige ansættelser vælger mindre erfarne kandidater af hensyn til lønniveauet.
4.

Budget
Sekretariatslederen informerede om mulighed for at ansøge om delvis finansiering af nationalparkskib fra Naturstyrelsens anlægspulje. Thomas Holst
undersøger, om Nationalpark Vadehavet direkte er forpligtet til at søge anlægspuljen i forbindelse med finansieringen.
Herudover blev status for budget og bevilling gennemgået. Det lå klart, at
Naturstyrelsen ikke har mulighed for at imødekomme en bevillingsanmodning på mere end 7,5 millioner kr. En bevilling på yderligere 2,5 millioner kr.
vil kræve en politisk forhandling.
På mødet forelagde Thomas Holst et forslag til reduceret budget, som byggede på det vedtagne budget, men med en reduktion til 7,5 millioner kr.
plus restbevilling fra 2011-12. Det reducerede budget var tilpasset ved at
skære på alle poster, dog var til eksempel nationalparkskibet reduceret med
300.000 kr. Det processuelle i denne reduktion blev drøftet, og bestyrelsen
besluttede, at justering og opfølgning på budgettet løbende bliver behandlet
på Bestyrelsens dagsordener.
Relevansen af en pixiudgave af nationalparkplanen blev drøftet set i forhold
til funktionen af og succesen med nationalparkplanen, som er blevet rigtig
godt modtaget. Det blev besluttet, at man venter med udgivelsen af pixiudgaven og vurderer behovet for denne publikation i 2014. Det blev dog understreget, at det ikke er udtryk for et ønske om at reducere udgivelse af og
tilgængelighed til informationsmateriale generelt.
Bestyrelsen fastlagde budgettet for 2013-14 i henhold til Thomas Holsts oplæg. Thomas Holst skal være i løbende kontakt med Naturstyrelsens økonomikontor, for at undgå at projekter, som ikke realiseres i indeværende
regnskabsår, fører til en reduktion af bevillingen.
Det blev besluttet, at der fremadrettet er et fast punkt på dagsordenen –
”Budgetopfølgning”.

5.

Igangværende og kommende projekter
a. Nationalparkskib – status og videre proces
Bestyrelsen drøftede det videre arbejde med projektet, herunder status
for finansiering og muligheden for at søge om finansiering fra Natursty-
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relsens anlægspulje/låneramme. Udtalelser fra Nationalparkrådet indgik i
drøftelsen.
Bent Poulsen orienterede om tilsagn om sponsorater, hvor en enkelt stor
sponsor har tegnet sig for et sponsorat på 700.000 kr. Der vil i nær
fremtid blive afholdt møde med denne sponsor og efterfølgende blive udsendt en pressemeddelelse om skibet og samarbejdet. Der vil efterfølgende blive fulgt op med kontakter til flere mulige sponsorer.
Arbejdsgruppen for skibsprojektet, der består af Bent Poulsen, Anette
Fonder, Kjeld Andreasen, Hans Christian Fuglsang, Jette Beck, Svend
Tougaard, Thyge Jensen og Thomas Holst, vil snarest afholde møde, hvor
bl.a. skibets drift vil blive genstand for en nærmere drøftelse. I denne
forbindelse vil kommentarer fra Oluf Stenrøjl, affødt af Rådsmødet den 9.
januar 2013, blive taget op.
b. Ballum Sluse – status og oplæg
De rådgivende arkitekter har udarbejdet et forslag til projekt, som snart
vil blive fremsendt til myndighederne til behandling. I den forbindelse
drøftede bestyrelsen projektet i dets nuværende skikkelse og kom med
holdninger til projektet.
Thomas Holst orienterede om projektet, som gennemføres indenfor Realdanias overordnede projekt ”Stedet tæller” med Nationalpark Vadehavet
som bygherre og Digelaget for Bredeådalen som lodsejer. Processen indtil dato har bestået af udvælgelse af rådgiverteam, indgåelse af samarbejdsaftale mellem Nationalpark Vadehavet, Realdania og Digelaget samt
indledende drøftelser med Tønder Kommune og Naturstyrelsen som
myndigheder og senest fremlæggelse af skitse til projektbeskrivelse fra
rådgiverteamet.
Thomas Holst beskrev projektet, materialer, finansiering m.v.
Bestyrelsen havde delte meninger om projektet og opfordrede til at det
sikres, at stiforløbet gøres handicapvenligt og at man ikke fremmer adgangen til låningen. Herudover opfordrede bestyrelsen til, at man benytter forholdene ved den eksisterende slusebygning som udsigtsplatform,
frem for at bygge en ny.
c. Interreg IV A - Natur og turisme langs den dansk-tyske nordsøkyst – status
Thomas Holst gav en kort status for projektet og orienterede om, at der
ikke har været stor fremdrift, da der havde været formelle ting der skulle
på plads, og man havde afventet at nationalparken var klar. Der vil i nær
fremtid blive gennemført telefoninterviews i Nationalpark Vadehavet og
dens opland for at afdække lokalbefolkningens kendskab og opbakning til
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nationalparken. Interviewene baseres på et spørgeskema, som er udviklet i den slesvig-holstenske nationalpark Vadehavet med henblik på at
kunne drage sammenligninger mellem de to nationalparker.
Herudover vil der blive igangsat initiativer til at udvikle en fælles kajakrute gennem den danske og tyske nationalpark med fælles kort- og informationsmateriale. Ruten vil bl.a. supplere den netop udgivne elektroniske folder om 27 kajakruter i den danske nationalpark, som er udgivet af
Destination Sydvestjylland (www.sydvestjylland.com).
d. Ny applikation til mobiltelefoner for NP Vadehavet
Nationalpark Thy og Nationalpark Vadehavet har igangsat et samarbejde
om udvikling af en ny applikation til moderne mobiltelefoner med angivelse af udvalgte ruteforløb, beskrivelse af særlige interessepunkter,
quizz mm. Indsatsen er igangsat sidste år indenfor rammerne af det daværende budget, men vil først blive realiseret i de kommende måneder.
Indhold og funktion af den valgte applikation blev beskrevet og drøftet.
Det er firmaet Digitales, der er valgt til at løse opgaven, bl.a. med baggrund i, at firmaet har lavet en tilsvarende løsning for NP Mols Bjerge og
Skjern Å området. Herved kan der opnås et samarbejde mellem de tre
nationalparker og Skjern Å om videreudvikling af applikationen.
Mobilapplikationen kan downloades fra app-stores på internettet og efterfølgende anvendes uafhængigt af internetadgang. Nationalpark Vadehavet koordinerer indsatsen med Vadehavets Formidlerforum og Destination Sydvestjylland, og forventer udgivelse efter sommerferien. Prisen er
95.000 + årlig driftsudgift på 12-15.000 kr. Applikationen vil være gratis
for brugerne.
Bestyrelsen støttede op om projektet.

e. Muligt nyt projekt om ensianblåfugl
PhD-studerende Andreas Kelager er i færd med at gennemføre et større
projekt omhandlende sommerfuglen ensianblåfugl og har i den forbindelse forespurgt om muligheden for støtte til gennemførelse af et feltstudie i
NP Vadehavet, hvor man i to uger i juli-august vil lave feltstudier over forekomsten af sommerfuglen. Sommerfuglen lever i symbiose med planten klokke-ensian og myrer. Arten er sårbar og det foreslåede studie vil
kunne medvirke til at udvikle anbefalinger til en indsats for at fremme
dens udbredelse i Vadehavsområdet, samtidig med en lignende indsats i
NP Thy, hvor der blev gennemført tilsvarende studier sidste år (se bl.a.
klip fra Nationalpark-TV her):
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http://nationalparktv.blogspot.dk/2012/08/nationalpark-tv-178-2012hd-from.html (de
første 13 minutter) eller hør pod cast om projektet fra P4 her:
http://www.dr.dk/P4/Vest/Medier/Genlyt/2012/07/26113735.htm (ca 7 minutter)

Bent Poulsen orienterede om projektet og mente, at man kunne koble
formidling på projektet og opfordrede til, at man lavede et kort filmklip
og bad om bestyrelsens opbakning hertil.
Det blev foreslået, at Thomas Holst indhenter tilbud på en film, som kunne lægges på hjemmesiden, og at man kontakter TV Syd med henblik på
dækning af projektet.
Bestyrelsen støttede projektet.
f. Klæggrave – præsentation v. Hans Henning Hollænder
Hans Henning Hollænder har lavet en gennemgang af klæggrave i og
nær Nationalpark Vadehavet. På mødet præsenterede Hans Henning sit
studie og de muligheder der evt. ligger for naturprojekter i forlængelse af
dette, i samarbejde med bl.a. kommuner, Naturstyrelsen og en række
NGOer. Bestyrelsen drøftede mulighederne og interessen for at arbejde
videre med materialet og om muligt udarbejde et konkret projektforslag.
Hans Henning fremlagde sin præsentation om klæggrave, bilag 1.
Bestyrelsen billigede Hans Hennings arbejde og ønskede at benytte materialet i deres fremtidige arbejde. Bent Poulsen pointerede, at Hans Henning havde lavet et godt materiale/redskab i forbindelse med græsningsprojekter og vedligeholdelse af øer i klæggrave.
Thomas Holst orienterede endvidere om, at Hans Henning havde udarbejdet et forslag til opbygning af yderligere en udstillingspavillon med tilhørende trailer, hvor man kan vise samspil mellem producenter, aktører
og Nationalpark Vadehavet. Dette er beskrevet i en projektansøgning til
LAG, med et samlet budget på 172.000 kr. Nationalparken vil her kunne
opnå ca. 50 % støtte til projektet. Såfremt Nationalpark Vadehavet opnår
støtte til projektet, skal en del af formidlingspuljen finansiere dette projekt.
6.

Retningslinjer for brug af nationalparklogo
De endelige retningslinjer for brug af nationalparklogo lå klar i et endeligt
udkast, efter høring i Nationalparkrådet. Bestyrelsen tog endelig stilling til
regelsættet og offentliggørelse af dette.
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Det blev præciseret, at man skal være opmærksom på markedsførings- og
konkurrenceloven.
Bestyrelsen besluttede følgende tilretninger:
Partner incitamenter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partnere får rettighed til:
at bruge Nationalpark Vadehavets logo uden krone (Se bilag 2)
at blive omtalt på Nationalpark Vadehavets hjemmeside under partnerprogrammet
at blive informeret om og eventuelt deltage i forsknings- og udviklingsprojekter
at få ture og arrangementer med tilknytning til nationalparken optaget i nationalparkkalenderen
at blive prioriteret i markedsføringskampagner
at få et partnercertifikat
at modtage nyhedsbrev/partnerinformation
at få tilbud om deltagelse i temaarrangementer og evt. ekstra kurser
Nationalparken vil så vidt muligt henvise forespørgsler fra gæster til partnere.

Bilag 1: Ansøgning om partnerskab for oplevelsesudbydere, formidlere o.lign.
Ansøgeroplysninger
Navn
Adresse
Telefonnumre
E-mail
Hjemmeside
CVR
Virksomhedstype/
Sammenslutning
Har I de fornødne tilladelser?
Bestyrelsen besluttede, at man finder kandidater til logoudvalget til det
kommende bestyrelsesmøde, hvor der vil blive valgt en repræsentant fra
produktsiden (landbruget) og en repræsentant fra Rådet. Fra Bestyrelsen
blev Hanne Voetmann valgt som repræsentant til logo-udvalget.
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7.

Nationalparkstøtte til mindre projekter
I budgettet for 2013-14 er der afsat midler til at bestyrelsen kan understøtte
mindre projekter efter ansøgning. Nationalpark Mols Bjerge har lanceret en
pulje med tilhørende retningslinjer og ansøgningsskema (ansøgningsskemaet har været forelagt Erhvervs- og Vækstministeriet). Bestyrelsen drøftede
på mødet igangsætning af et tilsvarende program i Vadehavet, herunder
retningslinjer, beløbsstørrelser og procedure med henblik på at der kan tages endelig stilling til igangsætning af programmet på mødet i april med forudgående konsultation af Nationalparkrådet.
Bestyrelsen ønskede en forenklet udgave af ansøgningsskemaet til det
kommende bestyrelsesmøde.
Det blev foreslået, at sekretariatet indstiller projekter til bestyrelsen, som
træffer en afgørelse, for at blive mere handlekraftige på processen.
Sekretariatet undersøger om der er andre puljer, som man kan få erfaring
fra, herunder om man kan vælge emner for ansøgningsrunderne, så kriterierne for udvælgelsen bliver objektive.

8.

Status på i-Pads
Alette Houman orienterede om, at man fortsat afventer bindende svar fra
SKAT, som skal indhentes af Naturstyrelsen. De ønskede iPads kan derfor
ikke indkøbes endnu.

9.

Status på Vadehavet som Verdensnaturarv
Bent Rasmussen orienterede om, at de 3 kommuner – Varde, Esbjerg og
Fanø - bakker op om ministerens udspil, mens Tønder er positive, men uenige i afgrænsningen – der er samme tilbagemelding fra digelagene. Miljøministeren har på baggrund af tilbagemeldingerne besluttet at sende en fælles
ansøgning til UNESCO, i januar 2013. Ansøgningen til Unesco om udvidelse
af det eksisterende verdensnaturarvsområde med den danske del af Vadehavet og en tilføjelse i Nedersaksen er netop underskrevet af den danske
kulturminister og er efterfølgende også underskrevet af den tyske miljøminister, delstatsministeren og den hollandske miljøminister og herefter afleveret til Unesco i Paris.

10.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet samt tilbagemelding til Rådet
på deres udtalelser fra mødet den 9. januar 2013.
Bestyrelsen ønsker, at Rådet behandler følgende på det kommende Rådsmøde:
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• Udpegning af repræsentant til udvalget for retningslinjer for brug af logo
• Udpegning af repræsentant til Wadden Sea Forum
• Kommentarer til arbejdsplan for NP Vadehavet.
Bestyrelsens tilbagemelding til Rådet blev behandlet under punkt 2.
11.

Evt. og meddelelser
Thomas Holst orienterede om informationshæftet ”Sæt formidlingen på
dagsordenen”, som blev delt ud på mødet – et hæfte udgivet af Friluftsrådet.
Bent Poulsen orienterede om ”Ribe tilbage til havet”, et projekt som har til
formå at gøre det muligt at lette muligheden for at sejle helt ind til
Skibbroen i Ribe ved enten at lave en hævebro eller en vejunderføring ved
krydsningen mellem omfartsvejen vest om Ribe og Ribe Å. Bent Poulsen ønskede muligheden for en støtteerklæring behandlet på det kommende Bestyrelsesmøde.
Bent Poulsen orienterede om hans personlige erfaringer med oprettelse af et
græsningslag ved Nymindegab – hvor han har arbejdet med vedtægter, forretningsorden mv.
Thomas Holst orienterede om, at Bent Poulsen og han selv deltager i Morten
Hahns 25 års jubilæum på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg fredag den 1.
februar 2013 fra 13-16. Morten Hahn får et nationalparkflag af Nationalpark
Vadehavet.
Svend Tougaard spurgte om Nationalparken skulle høres i forbindelse med
lokalplaner indenfor eller i tilknytning til nationalparken. Dette bekræftede
Thomas Holst.
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Klæggrave
ved
den
danske
del af
Vadehavet

Søer i vadehavsområdet
I Nationalpark Vadehavet
• 2 naturlige søer
• 8 råstofgrave
• 21 klæggrave
• 4 andre kunstige søer

Udenfor Nationalpark Vadehavet
• 2 naturlige søer
• 5 råstofgrave
• 30 klæggrave

Klæggrave
•
•
•
•
•

Størrelse: 0,03 ha – 22,2 ha
Dybde: ?
Etableringstidspunkt:
Klæggrave ved Mandø Bydige: 1887
Øvrige: 1921 – 2007

Klæggravning
• I det internationale beskyttelsesområde må der normalt
ikke planlægges nye klæggrave eller gives tilladelse til
gravning af klæg, hvis det medfører forringelse af
områdets naturtyper eller forstyrrelser, der har betydelige
konsekvenser for Vadehavets fugleliv.
• Der kan kun graves klæg, når der er tale om bydende
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser,
herunder den offentlige sikkerhed, og når der ikke findes et
miljøvenligt alternativ.
• Klæggravningen skal foregå bag digerne og
forstærkningen skal ske på selve diget og helst på
landsiden.

Klægsammensætning
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler (< 0,002 mm)
Silt (0,002-0,06 mm)
Sand (0,06-2 mm)
Kalk
Organisk materiale (næringsrigt)
Vand
Natrium- og kaliumrigt
Plastisk

Klæggravenes formål
• Passende udnyttelse af stedlig ressource
• Godt levested for planter og dyr
• Højvandsresteplads for fugle

Klæganvendelse
• Digeforstærkning
• Mursten samt mørtel- og fugemateriale
• Kosmetisk brug (Mandø)

Beskyttelse af klæggrave
i landzone
•
•
•
•
•
•

Beskyttet naturtype (nbl. § 3)
Fuglebeskyttelsesområde
Ramsar område
Natura 2000 område
SFL-område
10 m randzone

Beskyttelse af klæggrave
i byzone
•
•
•
•
•

Beskyttet naturtype (nbl. § 3)
Åbeskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Kommuneplanramme
10 m randzone

Design af klæggrave
•
•
•
•
•

Varierende vanddybder
Anlæg af en lang, bugtet ”kystlinje”
Opbygning af øer af rene materialer
Begrænset adgang for publikum
Bekæmpelse af uønskede rovdyr

Driftsudfordringer

•
•
•
•

Nedbrydning af østvendte brinke
Opvækst på øerne
Forsuring af klæggravene
Manglende drift

Landskabspåvirkning
• Den visuelle betydning kan minimeres ved at forhindre
opvækst af træer og buske i og ved klæggravene.

• Klæggravene er væsentlige landskabselementer med et så
varieret udtryk, at de er med til at øge oplevelsen af
marsklandskabet og samtidig bidrager til områdets
mangfoldighed i flora og fauna.

Nordøstlig klæggrav ved Mandø Havdige - ikke afgræsset

Sydøstlig klæggrav ved Mandø Havdige - ikke afgræsset

Mandøs og Vadehavets mindste og ældste klæggrav

Mandøs wheele – ikke afgræsset

Sydlig klæggrav ved Mandø Havdige - afgræsset

Sydlig klæggrav ved Mandø Havdige – svagt afgræsset

Nordvestlig klæggrav ved Mandø Havdige

Mandø Engfugleprojekt

Engfuglelokaliteter i
vadehavsområdet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skallingen
Varde Ådal
Fanø Grønningen
Ribemarsken og Vilslev Enge
Mandø koge
Rømø Nørreland
Juvre og Toftum Enge
Rømø Sønderland
Astrup og Ballum forlande
Ballummarsken
Saltvandssøen/Margrethe-Kog
Tøndermarskens ydre koge
Magisterkog

Stude afgræsser arealerne ved Sneum Digesø

Bovi
Verdens
bedste
græsklipper

Bovi - verdens bedste græsklipper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+ Special-designet og skånsomt klippeaggregat.
+ Støjsvag - oftest!
+ Energivenlig – ingen benzin eller diesel.
+ Smal bredde – passerer åbninger > 45 cm.
+ Terrænstabil.
+ ”Robotklipper” - klipper 8 timer i døgnet.
+ Pris: 7.000 – 10.000 kr. excl. moms.
+ Minimalt vedligehold – ingen reservedele.
+ Reproducerbar.

Bovi - verdens bedste græsklipper
•
•
•
•

+ Fås i diverse størrelser og farver.
+ Velegnet til naturarealer.
+ Regulerbar klippehøjde.
+ Flere nye skud i både græs og kløver
efter klipning – tættere græstæppe.
• + Hurtigere genvækst – ca. 1 uge før.
• + Større artsdiversitet i såvel flora som
fauna på de klippede arealer - flere
naturscenerier.

Bovi - verdens bedste græsklipper
•
•
•
•
•
•
•

+ Kan også klippe hegn.
+ Ingen traktose.
- Ikke CO2 neutral.
- Sikkerhedsmæssige problemer.
- Affaldshåndtering.
- Vinteropbevaring.
- Transport.

Heste græsser ved Nr. Farup Klæggrav

Fårene afgræsser diget og forlandet

• Klæggravene er væsentlige landskabselementer med et så
varieret udtryk, at de er med til at øge oplevelsen af
marsklandskabet og samtidig bidrager til områdets
mangfoldighed i flora og fauna.

Klæggrav ved Rejsby Ås udmunding

Farvemesteren og iscenesætteren – livgiveren!

