Brugerrådsmøde ved Naturstyrelsen Vadehavet tirsdag
den 12. maj 2015
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Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Velkomst
Referat og dagsorden
Nyt fra Naturstyrelsen
Indkomne forslag til dagsordenen:
a. Status på østersfiskeri i Vadehavet, DOF
b. Muligheder for frivilligt arbejde i forbindelse med hundeskove,
Dansk Kennel Klub
5. Ny udstilling ved Vidåslusen v/ CAT-media
6. Eventuelt
7. Næste møde

Ad 2 Referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt og der var opfølgning på to punkter:
• Det er desværre ikke muligt at etablere en vandpost på Stævnepladsen i
Hønning Plantage, da boringen udelukkende er til kontrol af
grundvandskvalitet.
• To bænke bliver opsat i Stensbæk Plantage, efter ønske fra Esbjerg
Kommune.

Ad 3 Nyt fra Naturstyrelsen
Bent Rasmussen orienterede om, hvad der rører sig i Naturstyrelsen:
Der er afholdt orienteringsmøde om ulve, hvor eksperter og fagfolk svarede på
spørgsmål. Orienteringsmøderne har vist, at der florerer mange historier og, at der
ikke generelt er stor viden om ulvens adfærd, faktum er, at der historisk set, stort
set ikke har været angreb på mennesker.
Danmarks Jægerforbund udtrykker fuld opbakning til forvaltningsplanen for ulve i
Danmark.
Dansk Orienteringsforbund har ikke haft sammenstød med ulve, trods mange løb
med mange deltagere i de danske skove.
Bramgæs findes i stort antal i Vadehavet i øjeblikket. Naturstyrelsen skal tage
initiativ til, at problemstillingen søges løst i et internationalt samarbejde omkring
en international forvaltningsplan. Der gives nu tilladelse til at regulere et større
antal end før, men regulering af bramgæs skal kun betragtes som en
afværgeforanstaltning og ikke en løsning på problemerne. En egentlig jagttid er pt.
ikke mulig pga. EU-habitatsdirektiver. Det er vores miljøministers ambition at
Danmark skal være ledende på at finde en løsning.
Et projekt som skal sørger for en genslyngning af Ribe Vesterå er ved at tage form.
Projektet skal dels genskabe naturværdier og sikre en bedre adgang i form af
rekreative stier.
Gram Å projektet, som brugerrådet har besigtiget, løb omkring jul ind i problemer,
da brinkerne pga. kraftig regn og deraf følgende stærk strøm begyndte af erodere.
Heldigvis var entreprenøren hurtig til at komme til undsætning, og åen er nu
blevet forstærket og har fået et mere naturligt forløb i forhold til det oprindelige
projekt. Alt i alt er resultatet blevet rigtig godt.
Snart vil Naturstyrelsen og Naturfredningsforeningen søsætte projekt Livstræer,
som har til formål at udpege træer, som ikke fældes eller fjernes, dette skal gavne
biodiversiteten. Brugerrådet gav udtryk for støtte til projektet.
Hundeskovene på enheden bliver brugt i stort omfang og, det er blevet tid til en
gennemgribende renovering af hegn og låger, dette vil ske i løbet af i år.
Hundeskovene i Lindet og Toftlund Skov står først for.
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Den 24. april præsenterede Miljøminister Kirsten Brosbøl vores nationale
friluftspolitik, politikken består af tre hæfter, som kan findes her, hvor du også kan
læse mere: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/friluftspolitik/

Ad 4 Indkommende emner
Status på østersfiskeri i Vadehavet:
Der har været forsøgt østersfiskeri på to lokaliteter i Vadehavet, men det har ikke
været rentabelt. Der er givet afslag på østersfiskeri på andre lokaliteter.
Muligheder for frivilligt arbejde i forbindelse med hundeskove:
Det er aftalt at Naturstyrelsen kontakter Dansk Kennelklub for afdække
mulighederne for samarbejde om konkrete opgaver i hundeskovene på Rømø.
Ad 6 Ny udstilling ved Vidåslusen
Naturstyrelsens udstilling ved Vidå Slusen bliver fornyet i løbet af sommeren.
Opgaven er vundet af CAT-media, som også har lavet udstillingen i Naturrum
Kirstinelyst om Randbøl Hede.
Henning Christensen fra CAT-media præsenterede tænkerne bag og udformningen
af den nye udstilling.

Ad 5 Eventuelt
Danmarks Jægerforbund orienterede om prædationsprojektet på Fanø, Mandø og
Rømø. Projektet udvides muligvis med Sneum Digesø. Der er nu uddannet 15 – 20
jægere, som skal hjælpe med at nedbringe rævebestanden.
Ad 6 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 20. oktober 2015 kl 15.00 til 17.00 ved Vidå
Slusen.
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