Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Vadehavet tirsdag
den 1. november 2016
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Velkomst
Referat og dagsorden
Status for fuglebeskyttelsesområder i Europa v. DOF
Status for statslig skovrejsning ved Ribe
Status for Naturpakkeprojekter
Nyt fra Naturstyrelsen
Eventuelt
Næste møde

Ad 2 Referat og dagsorden
Der er en rettelse til sidste referat, punkt 6, afsnit 4 ”bedrage” skal rettes til
”bidrage”
Naturstyren gav en kort status på arbejdet med at begrænse kørslen med letter
terrænkøretøjer (ATV’er) på veststranden af Rømø.

Ad 3 Status for fuglebeskyttelsesområder i Europa v. DOF

Bent Pedersen fra Dansk Ornitologisk Forening fremlagde en kort status for de
forskellige typer af europæiske fuglebeskyttelses områder, se bilag og se rapporten
i sin helhed på dette link:
http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Status_og_udviklingstendenser_for.pdf

Ad 4 Status for statslig skovrejsning ved Ribe
Bjerreskov øst for Ribe har en nuværende størrelse på 90ha, med de nye arealer,
som er købt i samarbejde med Esbjerg Kommune får Bjerreskov et areal på 174ha.
De nye arealer overtages 2017 og en tilplantning skal begynde i 2018. Esbjerg
Kommune og Naturstyrelsen vil inddrage Ribes borgere, når det skal besluttes
hvad den nye skov skal indeholde.

Kortet herover viser den nuværende Bjerreskov (skraveret grøn), de nye arealer
som overtages (udfyldt grøn), arealer som har været del af jordfordelingen (gule)
og projektgrænsen (rød streg)

Ad 5 Status for Naturpakkeprojekter
To vandhuller er gravet ved Soldaterskoven i Tønder, vandhullerne skal give
levesteder til padder og tudser
I Arrild Plantage gennemføres et projekt der skal giver en mere varieret skov med
en større andel af løv og lysåbne arealer, samtidig skabes der et bedre
fødegrundlag for hjortevildtet.
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I Soldaterskoven gennemføres et projekt, hvor publikumsfaciliteter renoveres.
I Kirkeby Plantage, Rømø, anlægges en skovlegeplads, hvor en lokal forening
overtager den efterfølgende drift af pladsen.
I Bjerreskov udskiftes en eksisterende bro og en ny opsættes. Den nye bro bliver en
del af stisystemet i skovrejsningsområdet.
Mere om Naturpakken kan findes her:
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf

Ad 6 Nyt fra Naturstyrelsen
Naturfonden har afsat 20-30mio. kr. til opkøb af jord på Mandø. Fonden vil
opkøbe så meget jord, som muligt med de afsatte midler. De arealer som opkøbes,
skal give bedre raste- og fødemuligheder for trækfugle. Naturstyrelsen eje i dag
50ha på Mandø og overtager forlandsarealer fra NaturErhvervsstyrelsen, og kan
bidrage med viden i projektet.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er ansvarlig for udarbejdelsen af de
overordnede Natura-2000 planer. Naturstyrelsen har nu udarbejdet Natura-2000
plejeplaner, som skal sikre, at målene i de overordnede planer nås på de statslige
arealer. Plejeplanerne er i høring, og Brugerrådet opfordres til at læse relevante
planer, hørringssvar skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 13. december
2016. Plejeplanerne findes her:
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura2000-plejeplaner-2016-2021-ihoering/

Ad 7 Eventuelt
Werner Straadt gjorde opmærksom på, at den gule sti i Stensbæk Plantage
mangler skiltning omkring klimpetavlerne.
Niels Erik Physant spurgte til projektet ved Gram Slot, hvor Gram Å har fået et nyt
løb udenom slotssøen. Bent Rasmussen redegjorde for udfordringerne med de
store vandmængder kort efter projektets færdiggørelse, den efterfølgende
udbedring og rådgiverens ansvar.
Ad 6 Næste møde
Brugerrådet aftalte at mødes ved Margrethe Kog april eller maj 2017.
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