Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Vadehavet onsdag
den 16. marts 2014
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Niels Erik Physant
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Dagsorden:
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Velkomst
Præsentation af deltagerne
Referat og dagsorden
Nyt fra Naturstyrelsen
Eventuelt
Næste møde
Præsentation af Gram Å Projektet ved Projektleder Jan Steinbring

Ad 2 Præsentation af deltagere
Det var en del nye ansigter denne gang og brugerrådet bød velkommen til Bent
Pedersen som repræsenterer DOF og Poul Erik Kjær som repræsenterer Tønder
Kommune.

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:
I starten af februar tiltrådte Kirsten Brosbøl som ny miljøminister, og i løbet af
april tiltræder Hanne Kristensen som ny direktør for Naturstyrelsen, ligesom
direktionen får en ny sammensætning med færre vicedirektører og en øget fokus
på økonomistyring.
En opsummering af den veloverståede ministerkonference i Tønder i starten findes
her http://www.waddensea-secretariat.org/trilateral-governmental-conference2014 Nederst på siden findes relevante dokumenter, alt er pt. på engelsk, men der
arbejdes på en dansk oversættelse, linket er også sendt pr. mail.
Danmarks ansøgning om optagelse som UNISO verdensarv bliver nu behandlet og
afgjort ultimo juni 2014. Dansk Orienteringsforbund spurgte om, hvorfor
strandene på Rømø var taget ud af det ansøgte område. Svaret er, at Danmark har
modtaget fire spørgsmål til ansøgningen, hvoraf 3 var af opklarende karakter, med
det fjerde gik på benyttelsen af strandene på Rømø, hvor udfaldet blev at Danmark
udtager områderne af ansøgningen.
Der er nu modtaget høringsvar på den kommende driftsplan og NST er ved at
skrive et høringsnotat, som samler høringssvar og eventuelle afledet ændringer af
planen, notatet tilgår brugerrådet, så snart det foreligger.
Stormfaldet på enheden er mellem 5.000 og 6.000 m3, hvilket ikke har den store
betydning. Af hensyn til biodiversiteten bliver stormfældet løvtræ liggende,
hvorimod nåletræ oparbejdes.
Vedrørende ulve har der været roligt i området siden sidst, men andre steder i
landet mener man, at have hørt ulvehyl, men altså ikke her.
Kronvildtet har det godt her på egnen, men der bliver skudt for mange hjorte. Af
nedlagte dyr er 40% hjorte, det burde være 25%, det er en opgave for
hjortevildtgruppen, at sikre en mere bæredygtig afskydning.
At finde balancen mellem benyttelse og beskyttelse er ikke altid let, særligt når det
gælder mountainbike (MTB). NST skal varetage mange interesser, det gælder de
organiserede som f.eks. MTB, O-løb og hundetræning, men det er også vigtigt at
varetage den stille skovgæts interesser, som blot ønsker at nyde naturen. Der er
udfordringer mht. at få plads til MTB-spor især i Soldater Skoven. DN bemærker
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at MTB-kørsel ødelægger vandrestier. NST: vi er opmærksomme på, at det er
vigtigt at adskille MTB’ere fra andre brugere.

Ad 5 Eventuelt
Dansk Orienteringsforbund efterspurgte muligheden for drikkevand på
Stævnepladsen i Hønning og evt. et shelter i nærheden, NST undersøger
mulighederne for dette.
DN orienterede om ulovlig rydning af den gamle skinnevej på Rømø mellem
Lakolk og Kongsmark.
Turistforeningen spurgte til fremtiden for vandretursfolderne. NST: langt de fleste
bliver til Digitale Naturguider på NST.dk, men de mest benyttede
vandretursfoldere lever videre i papirform, dog i en anden lettere udgave.

Ad 6 Næste møde
NST udsender forslag til tidspunkt for næste møde.

Ad 7 Præsentation af Gram Å Projektet
Formålet med Gram Å projektet er at fjerne den forhindring, som stemmeværk og
turbinder er for ynglende fisk. Projektet ligger i direkte forlængelse af snæbelprojektet, som har fjernet forhindringer for fiskene nedstrøms. Snæbel-projektet
har vundet stor anderkendelse, hvilket har været med til bane vejen for Gram Å
projektet.
Haderslev Kommune er bygherre på oprensning af slotssøen, mens NST er
bygherre på den del, der handler om at lave et nyt vandløb rundt om slotssøen.

Der skal etableres ca. 1 kilometer helt nyt å-løb, og med årene vil det
forhåbentlig betyde, at laksefisk vil vandre fra Vadehavet og helt op i åen ved
Gram.
Nyheder om projektet kan findes her: http://naturstyrelsen.dk/lokaleenheder/vadehavet/
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