
 

 
 
 
 
Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Vadehavet  
Deltagere: 

 

Jørn Andersen Dansk Orienteringsforbund 

Henrik Præstholm Danmarks Naturfredningsforening 

Asmus Lund  Tønder – Rømø Turistforening 

Inger Sønnichsen Dansk Ornitologisk Forening 

Bjarne Nikolajsen Dansk Ride Forbund 

Werner Straadt Friluftsrådet 

Martin Martinsen Friluftsrådet 

Hans Pedersen Schmidt Dansk Landbrug 

Sam Sørensen  Vejen Kommune 

Niels Frederiksen Esbjerg kommune 

Poul Bundgaard Danmarks Jægerforbund 

Georg Tronier  Dansk Kennel Klub 

Bent Rasmussen Naturstyrelsen 

Trine Jensen  Naturstyrelsen 

Anders Rahbek Naturstyrelsen, ref. 

 

Afbud 

Niels Physant Danmarks Idrætsforbund 
Lars Brinch Thygesen Danmarks Sportsfiskerforbund 

Jan Voss Hansen Tønder Kommune 

 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst,  
2. Præsentation af deltagerne 
3. Referat og dagsorden  
4. Nyt fra Naturstyrelsen  
5. Fremlæggelse af driftsplan for Naturstyrelsen Vadehavet 
6. Diskussion af driftsplanen 
7. Eventuelt  
8. Næste møde  
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Ad 3 Referat og dagsorden 

 
Referat og dagsorden blev godkendt. 

 
 
Ad 4 Nyt fra Naturstyrelsen 

 
Bent Rasmussen orienterede om, hvad der rører sig i Naturstyrelsen: 

 

 Stormen den 28. oktober har på Naturstyrelsen Vadehavet vældet 
omkring 5.000 m3, hvilket skal ses i forhold til en årlig hugst på 15.000 
m3 flis og 5.000 m3 andre effekter, så alt i alt en kraftig storm, men ikke 
en katastrofe for enheden.  Værre er det gået ud over Naturstyrelsen 
Sønderjylland, hvor op mod 80.000 m3 er vældet. Brugerrådet spurgte til 
om, hvorvidt stormfald vil blive liggende. Svaret er, at en del stormfældet 
løvtræ vil blive liggende til gavn for insekter og svampe. 

 Tønder Kommune, Politiet og Naturstyrelsen har nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal arbejde på løsning, som skal forebygge 
hasarderet kørsel på Lakolk Strand på Rømø. 

 Naturstyrelsens vandretursfoldere, som er meget brugte, bliver nu 
suppleret med digitale naturguider, hvor Rømø er tilgængelig på nst.dk. 
Dette betyder på sigt, at vandretursfolderene vil få et andet design og 
blive mindre i format og omfang. 

 Frivillige er meget velkomne i statsskovene, og Naturstyrelsen vil 
understøtte initiativer, som involverer frivillige. Dansk 
Orienteringsforbund spurgte i den forbindelse til ”Findvej Spor” i Tange, 
Anders følger op på dette. 

 Mountainbike (MTB) fylder en del i nogle skove, og kan give anledning til 
konflikter mellem forskellige brugergrupper. Naturstyrelsen vil sørge for 
skiftlige aftale med MTB-klubberne i forbindelse med MTB-spor i 
statsskovene, for på den måde bedst muligt, at kunne styre denne slags 
aktiviteter.  

 Arbejdsplanen for 2014 for Naturstyrelsen Vadehavet indeholder en 
række konkrete opgaver bl.a.: 

o Kraftig opdatering af udstillingen ved Vidå Slusen. 
o Genskabe hydrologiske forhold af hensyn til højmoser i relation 

til NATURA2000. 
o Mere sammenhængende stisystem på Rømø. Spørgsmål fra 

brugerrådet: Hvad med toilet- og affaldsforhold på Lakolk? Svar: 
den kommer nye tidsvarende toiletter inden sæsonen 2014 og 
der er et samarbejder med Tønder Kommune vedr. affald.  

 Danmark har nu ansøgt, om at Vadehavet optages som Verdensarv, der 
forventes en afgørelse juni 2014. 

 Den 4. – 6. februar 2014 afholdes en trilateral ministerkonference om 
Vadehavet, hvor Naturstyrelsen Vadehavet er vært, dette er et meget 
stor opgave. 

 Gram Å genslynges, dette projekt kan muligvis være genstand for næste 
brugerrådsmøde. Spørgsmål fra brugerrådet: Er der tænkt på friluftslivet i 
projektet? Følgende er efter mødet oplyst af projektleder Jan Steinbring: 
Der bliver en plads til optagning og isætning af kanoer, og der bliver 
muligheder for sejlads på Gram Å.  
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Spørgsmål fra brugerrådet: Bliver der fulgt op på snæbelprojektet? Svar: 

Ja, snæblen bliver fulgt i overvågningsprogrammet. 

 

 

Ad 5 og 6 Fremlæggelse af driftsplanen for Naturstyrelsen Vadehavet 

og diskussion 

 

 Driftsplanen er nu i høring og kan findes på: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/V

adehavet/ 

Der er hørringsfrist til den 14. 2014 og umiddelbart efter dette møde vil der blive 

udsendt et høringsbrev. 

 

Driftsplanen indeholder følgende punkter: 

 

 Samlet beskrivelse, her findes indledning, fordeling af naturtyper mm.  

 Hugst, kulturer og bevoksningspleje, dette afsnit er under udarbejdelse 
og vil indeholde hugstplanen 

 Områdeplaner, her findes de enkelte områdeplaner 

 Kort i høj opløsning, disse kommer snarest 

 Bilag 

 Historik 
 

Der findes ikke en samlet trykt udgave. Driftsplanen er kun tilgængelig på 

hjemmesiden. 

 

Der vil være en præsentation af driftsplanen med fokus på Rømø på Tønnisgård 

onsdag den 18. december kl. 19 – 21, hvor interesserede er velkomne. 

 

Høringsvar skal sendes til vad@nst.dk, hvortil også spørgsmål kan sendes. 

 

Dansk Orienteringsforbund efterspurgte en mere ensartet forvaltning af 

stillezoner. Svar: Naturstyrelsen tilstræber en så ensartet forvaltning som mulig, 

men forskelle i lokaliteternes natur gør, at brugen af stillezoner kan opleves 

forskelligt. Enhver ansøgning om brug af stillezoner, vil altid blive vurderet 

konkret i forhold til sted, tid og aktivitet. 

 

  

 

  

Ad 7 eventuelt 

  

Brugerrådet spurgte til nyt om ulven? Svar: Ulven har været på besøg jer i 

området, men er ikke observeret de seneste måneder. Ulven har med sikkerhed 

dræbt to får, dette vides pga. DNA-prøver. Prøverne viser ligeledes, at ulven 

stammer fra det østlige Europa. Ulven ser ikke mennesker som oplagte fødeemner, 

og vil som udgangspunkt undgå menneskelig kontakt.  

 

Mårhunden er nået til Fyn, og administreres fra Naturstyrelsen Blåvandshuk. 

 

 

Ad 8 Næste møde 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/samlet_beskrivelse/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/hugst-kulturer-bevoksningspleje/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/omraadeplaner/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/kort-hoej-oploesning/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/Bilag/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Vadehavet/Historik/
mailto:vad@nst.dk
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Brugerrådet foreslog at næste møde afholdes i Gram, med en orientering om det 

igangværende projekt, se mere om projektet her: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vadehavet/Nyheder_fra_Ribe/gramslot_a

nlaeg.htm 

 

Mødet foreslås afholdt onsdag den 26. marts 2014 kl. 15 – 17.30 i Gram. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vadehavet/Nyheder_fra_Ribe/gramslot_anlaeg.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vadehavet/Nyheder_fra_Ribe/gramslot_anlaeg.htm

