Den 3. december 2002

Flyvevåbnet blandt fugle og sæler
- Ny plan for skydeområde ved Vadehavet
For at sikre en tilfredsstillende balance mellem realistiske træningsvilkår for Flyvevåbnet og
hensynet til naturværdier og friluftsliv, har Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen i fællesskab lavet en drifts- og plejeplan for Skydeområde Rømø. Området dækker mere end 2000 hektar på
Rømøs nordspids og udgør med sit unikke delta af tidevandsrender og loer et af de få uregulerede forlandsområder i Vadehavet.
Drifts- og plejeplanen er lavet i samråd med lokale myndigheder, lodsejere og grønne organisationer og skal fastholde skydeområdet som et værdifuldt naturområde uden opdyrkning, bebyggelse, gødskning eller sprøjtning.
Forsvaret har anvendt området siden 1954, og plejeplanen er med til at sikre, at Forsvaret fortsat
kan opretholde det nødvendige uddannelsesniveau samtidig med at der tages hensyn til naturværdierne og de internationale aftaler, som Danmark har indgået med henblik på at beskytte Vadehavet.
Drifts- og plejeplanen indeholder bl.a. følgende tiltag:
• Skydeterrænet har hidtil været permanent lukket for offentligheden begrundet i sikkerhedsrisiko ved færdsel. Som følge af drifts- og plejeplanen vil der nu blive tilladt adgang ad en 2,5
km lang rute i terrænets sydende, hvor der er gode muligheder for at opleve områdets særlige
fugleliv. Der vil dog kun være adgang når der ikke foregår øvelser.
•

På trods af de militære aktiviteter med lavtgående kampfly og skarpskydninger mod jordmål,
har skydeområdet tiltrukket en koloni af sæler, idet sælerne i yngletiden kan finde mere fred
på strandene inden for de militære terræn end på de turistbesøgte strande udenfor. For at tage
hensyn til sælernes yngletid er det besluttet at indstille øvelsesaktiviteterne fra midten af juni
og to uger frem, da langt de fleste unger fødes i denne periode.

•

Uden for Flyvevåbnets målområder vil Forsvaret pleje strandengene for at hindre at disse
gror til i højt græs, der kvæler den særlige strandengsflora. Plejen sker ved at private lodsejere lader deres får og kreaturer afgræsse strandengene og at Forsvaret foretager afbrænding i
vinterhalvåret af de partier af det høje græs, som græsningsdyrene ikke kan afgræsse. De plejede strandenge giver ikke blot en varieret flora, men tiltrækker et stort tal af ynglende vadefugle.

Kontaktpersoner for yderligere information:
Flyvestation Skrydstrup v/chefsergent Helge Jacobsen tlf. 7459 0900-2510 eller Skydeområde
Rømø v/kaserneassistent Kim Aabling tlf. 7375 5219.
Flyvertaktisk Kommando v/ seniorsergent K. S. Poulsen tlf. 9710 1550-6132
Skov- og Naturstyrelsen v/ skovrider Peter Ilsøe tlf. 7482 6105
Denne pressemeddelelse er udsendt af Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen i fællesskab.

