Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Vadehavet tirsdag
den 24. maj 2016
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Velkomst
Referat og dagsorden
Afvandingsforhold omkring Småfolksvej
Nye klitter på Sønderstrand,
Nyt fra Naturstyrelsen
Eventuelt
Næste møde

Ad 1 velkomst
Brugerrådet samledes ved Småfolksvej på Rømø

Ad 2 Referat og dagsorden
Der var ikke bemærkninger til referat og dagsorden

Ad 3 Afvandingsforhold omkring Småfolksvej
Brugerrådet så på forholdene på stedet, Tønder Kommune er i gang med at
undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre forholdene. Udover
Småfolksvej kigger Kommunen også på et vandlidende sommerhusområde i den
østlige del af vejen. En løsning som der i øjeblikket arbejders på er at hæve vejen,
hvor den i dag er lavest, samt muligheder for at pumpe vand østpå ad eksisterende
rør. Der er rådgivere på opgaven og udførslen planlægges i 2017. Hvis der i
processen skal kigges på afvandingsforholdende vestpå, er Naturstyrelsen villig til
det, blot Tønder Kommune forinden laver en konsekvensvurdering i forhold til
flora og fauna.

Ad 4 Nye klitter på Sønderstrand
Brugerrådet kørte til Sønderstrand, og tog et nærmere kig på de nye klitter.
Gennem de seneste år har de sydvestligteste klitter på Sønderstrand vokset sig
større. Naturstyrelsen har forlænget pælerækken mod syd, dels for at beskytte de
nye klitter og dels for at hindre turister i at køre ud i det løse sand. Ønsker man
ikke at gå de sidste par hundrede meter til vandkanten, kan man stadig køre helt
ud lidt længere mod syd. Brugerrådet havde ikke bemærkninger til den nye
pælerække.
Naturstyrelsen oplyste, at man arbejder videre med forbuddet mod ATV kørsel på
stranden. DOF kunne bekræfte, at disse køretøjer har svært ved at overholde de
30km/t som er hastighedsgrænsen på stranden.

Ad 6 Nyt fra Naturstyrelsen
Opdelingen af den nuværende Naturstyrelsen, i Styrelsen for vand og
naturforvaltning (SVANA) og en ny Naturstyrelse er nært forestående. SVANA får
alle myndighedsopgaver og den nye Naturstyrelse får ansvaret for driften af de
statslige naturarealer og skove, samt ansvaret for gennemførsel af naturprojekter
på private, kommunale og statslige arealer. Direktøren for den nye Naturstyrelse
er Peter Ilsø.
Naturstyrelsen overtager arealer fra NaturErhvervstyrelsen. For Naturstyrelsen
Vadehavet drejer det sig om en del forlandsarealer, Margrethe Kog og Kogsbøl
Mose, som de største arealer.
En naturpakke er vedtaget, pakken blev i hovedtræk gennemgået på mødet og kan
findes i sin helhed her: http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke2016.pdf
Hans Pedersen Schmidt, Dansk Landbrug oplyste, at i en meningsundersøgelse på
nettet, tilkendegav 60%, at de var villige til bedrage til de kvælstofreducerende
tiltag, mod kompensation.
Naturstyrelsen har bevilliget 250.000,- til stier og ridestier på Naturstyrelsens
arealer på Rømø, midlerne skal give de eksisterende stier et løft.
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Skovrejsningen i samarbejde med Esbjerg Kommune omkring Ribe er nu kommet
til den endelige jordfordeling, som kommer på plads henover efteråret.
Der er en positiv dialog med Tønder Kommune om skovrejsning, og der arbejdes
på at starte en dialog med Vejen Kommune.

Ad 5 Eventuelt
Asmus Lund, Tønder – Rømø Turistforening, spurgte til om tyske kite- og
windsurfere vil komme til Danmark i stort tal, efter stramningen af reglerne for
disse aktiviteter i Tyskland. Bent kunne berolige med, at de tyske regler nu vil
komme til at ligne de danske, så der vil være områder hvor kite- og windsurfing er
forbudt, men i mange områder vil det stadig være tilladt.
Ad 6 Næste møde
Naturstyrelsen indkalder til næste møde til efteråret. Brugerrådet havde følgende
forslag til emner for mødet:
 Skovrejsning ved Ribe
 DOF foreslår at fremlægge en statusrapport for særligt følsomme
fugleområder
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