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Ad 2 Besigtigelse af arealer, og underliggende punkter

Brugerrådet gik i samlet folk til Gammel Frederikskog, for at besigtige de arealer
Naturstyrelsen har overtaget fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. En jordfordeling
har givet et rigtig fint resultat, hvor der nu er samlet ca. 200ha i den nordlige del af
Gammel Frederikskog. Jordfordelingen er gældende fra den 1. december 2017. Nu
skal Naturstyrelsen arbejde med hvordan forholdene for ynglefuglene kan gøres
bedre, dette skal ske i samarbejde med forpagtere og kogsbestyrelsen.

Særligt for vibe, rødben og stor kobbersneppe skal driften tilrettelægges bedst
muligt. Det kan bl.a. ske ved at arealerne bliver vådere i dele af året,
hensigtsmæssigt græsningstryk og udbindingstidspunkt. Præcist hvordan dette
bedst gøres ligger endnu ikke fast.
Naturstyrelsen har overtaget hele Margrethekog Syd med udtagelse af to fenner på
hver 20ha, men der arbejdes på at også disse ved mageskifte kan indgå i
Naturstyrelsens areal. Saltvandssøen i Margrethekog skal have vandspejl i
sommerhalvåret, i år blev der tændt for pumperne i starten af april efter
udfordringen med vedvarende vestenvind. Det er vigtigt at huske på, at
Saltvandsøen resten af året tjener et vigtigt formål som reservoir for Vidåen, som
ved forhøjet vandstand kan oversvømme Saltvandsøen.
Tønder Kommune spurgte til adgangen til Margrethekog. Der er som
udgangspunkt færdselsforbud i Margrethe-Kog og fredningsnævnet er ikke
indstillet på vedvarende at dispensere for færdselsforbuddet på det Fremskudte
Dige. Hvis der skal ændres på den situation skal det ske i forbindelse med
ændringer af reservatbestemmelserne og/eller fredningen.
Af andre arealer som Naturstyrelsen har overtaget kan nævnes Kogsbøl Mose, som
er et ca. 300ha stort områder, som har et stort naturpotentiale, der arbejdes nu
med mulighederne. Derudover er der overtaget mange forlandsarealer i alt ca.
3000 ha.

Ad 3 Nyt fra Naturstyrelsen
I juni afholdes et offentlig borgermøde om skovrejsningsområdet ved Bjerreskov
øst for Ribe, på mødet vil borgene kunne komme med ønsker og forslag til
tilplantning og friluftslivet i den nye skov.
Tønder Marsk Initiativet vokser stadig, og Naturstyrelsen er med i projektet, da
styrelsen er grundejer af en del af arealerne i projektet, særligt er der
samarbejdsmuligheder når det gælder formidling, stier og støttepunkter for
friluftslivet.
I Hønning Plantage etableres en større fenne på ca. 120ha. Der er afholdt et
borgermøde i Arrild den 28. april, præsentationen fra mødet er vedlagt dette
referat. Tønder Kommune spurgte til adgangen især for ridende. Forholdene for
ridende er tilgodeset i projektet med specialudviklede låger til heste og et nyt
ridestinet. Tønder Kommune udtrykte ønske om at Naturstyrelsen informerede
om projektet inden hegningen blev opsat.

Ad 4 Livstræer
I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening lanceres nu projekt
livstræer, hvor det er målet at 500.000 træer udpeges på statens arealer. Projektet
blev præsenteret og en folder blev uddelt, læs her om hvordan du kan hjælpe til:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
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Ad 5 Næste møde
Der indkaldes til brugerrådsmøde i september, hvor emnet kan være klæggravene,
hvor der lavet et projekt i samarbejde med Nationalpark Vadehavet om at gøre
gravene mere fuglevenlige, andre forslag til emner modtages.

Ad 6 Eventuelt
Dansk Ornitologisk Forening spurgte til forvaltning af skarv ved Vidåen, hvor der
brugt mange penge på snæblen. Det er en svær afvejning, der burde være plads til
begge, men enkelte steder må skarven vige.
Tønder Kommune gjorde opmærksom på at stammerne omkring bålpladsen i
Hønning Plantage havde set bedre dage. Stammerne bliver skiftet.

Bilag: Præsentation af Hønning projektet

Gitter- og hjælpelinjer
For at se gitter- og hjælpelinjer
1. Klik på Vis
2. Vælg Gitterlinjer
og/eller Hjælpelinjer
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af
hjælpelinjer

Maks tre linjer i stor typografi

Tips:
For at fremhæve et naturligt
hierarki i overskriften eller
differentiere evt. skrift i
tekstniveau (overskrift og
underoverskrift) bruges de
indrammede temafarver

Naturprojekt ved
Helm Polde
Borgermøde i Arrild Ferieby
Martin Brink og Anders
Hauge Rahbek

Storfenne. Mere Natur/Biodiversitet
1 / Naturstyrelsen / Titel på præsentation

Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18
Niveau 2 = Punkt-liste 18
Niveau 3 = Punkt-liste 15
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Flere blomstrende urter
Færre dominerende græsser
Tilgroning holdes tilbage
Rige overgangszoner og
variation
Plads til flere ynglefugle

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

2 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde
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Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18
Niveau 2 = Punkt-liste 18
Niveau 3 = Punkt-liste 15
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

4 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde

Hvilke arter skal fremmes?

Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18 pkt.
Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt.
Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt.
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt.

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

3 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde
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Skovarealer, som inkluderes i hegningen

Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18 pkt.
Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt.
Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt.
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt.

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

6 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde

Hede arealer mod nord m. spredte skovfyr og små søer

Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18 pkt.
Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt.
Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt.
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt.

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

5 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde
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Et hjørne med mere tæt skov, hvor dyrene kan søge ly

Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18 pkt.
Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt.
Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt.
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt.

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

7 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde

Konkrete tiltag

Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18 pkt.
Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt.
Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt.
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt.

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

 Èn stor hegning på 119 hektar.
 Helm Polde hegnes med.
 Tætte bevoksninger af enebær på Helm Polde
hegnes fra for at bevare dem, som de er nu.
 Helårsgræsning med kreaturer.
 Små Galloway kreaturer, som er publikumsvenlige.
 Få dyr til et stort areal. Efterligner den naturlige
variation på et naturareal.
 Flydende overgang mellem heden, skoven og
mosen, mellem fugtige og tørre arealer.
 Sprøggelmosen i den nordvestlige del af hegningen
kommer først med i den store hegning fra 2019/20.

7 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde
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Tekst-typografier
AB for at gå frem i tekst-niveauer
Niveau 1 = Tekst 18 pkt.
Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt.
Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt.
Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt.

t gå tilbage i tekst-niveauer, brug
SHIFT + TAB
Alternativt kan
Forøg og Formindsk
listeniveau bruges

ndsætte Sidehoved og sidefod
1. Vælg Indsæt i topmenuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Sæt hak i Slidenummer
Indsæt ønsket indhold i Sidefod
5. Vælg Anvend på alle

det som det sidste før du gemmer
så det slår igennem på alle sider

8 / Naturstyrelsen / Storfenne ved Helm Polde
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