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Miljøvurdering af Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 – høringsforslag april 2012

IKKE-TEKNISK RESUME
Indledning
Nationalpark Vadehavet har udarbejdet Nationalparkplan Vadehavet 2013-18, Danmarks Internationale Nationalpark, Høringsforslag april 2012. Planen er omfattet af lov
om miljøvurdering af planer og programmer, og der er derfor foretaget miljøvurdering i
forhold til de parametre, som nationalparkplanen kan have en væsentlig indvirkning
på, hhv. geologi og landskab, naturværdier, kulturarv- og kulturhistorie, befolkning og
1
friluftsliv, erhverv samt Det Trilaterale Vadehavssamarbejde .

Figur 1: Nationalpark Vadehavets geografiske afgrænsning.

1

Regeringssamarbejdet mellem Danmark, Tyskland og Holland om forvaltning og
beskyttelse af det internationale vadehavsområde.
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Miljøvurderingen er dermed afgrænset til at omfatte de for planen relevante emner og
er foretaget på samme niveau, som planen regulerer på. I miljøvurderingen er desuden inddraget den relevante lovgivning, som nationalparkplanens bestemmelser ikke
må stride mod.
I Nationalparkplanforslaget indgår en række forslag til initiativer og indsatsområder,
som har til formål at realisere de 12 overordnede målsætninger fremsat i bekendtgø2
relsen for Nationalpark Vadehavet .
Miljøvurdering - Geologi og landskab
Samspillet mellem dynamiske naturkræfter og menneskelig foretagsomhed har skabt
en kystnatur og et kulturlandskab, som ikke findes mage til andre steder i verden end i
Vadehavsområdet. Nationalparkplanens målsætninger for landskaberne er bl.a. at
udarbejde konkrete forslag til at genskabe naturens frie dynamik og at fremme en
bevarings- og udviklingsplan for nationalparkens landskaber og nære omgivelser med
overordnede mål om at fastholde markante overgange mellem by og land.
Nationalparkplanen vurderes at have en positiv effekt på genskabelse af de naturskabte karakteristiske landskaber og for bevarelsen af de markante overgange mellem
land og by. Derudover vurderes initiativer til bevarelse/retablering af kulturskabte arealer, at bidrage positivt til styrkelsen af kulturlandskaber.
Miljøvurdering - Naturværdier
Næsten hele Nationalpark Vadehavet ligger indenfor områder, der er udpeget som
Natura 2000-områder, og størstedelen af området er således omfattet af international
naturbeskyttelse og/eller naturbeskyttelsesloven. Foruden den planlagte indsats til
iværksættelse af forundersøgelser og planlægning af initiativer indeholder nationalparkens indsatsplaner også tiltag til projekter indenfor naturpleje, naturgenopretning,
forbedring af naturtilstand for enkelte arter, forbedring af naturindholdet på arealer i
omdrift og initiativer til formidling og undervisning.
Det vurderes, at nationalparkplanen vil medføre en række positive miljøkonsekvenser
for naturen og styrke både natur- og kulturskabte arealer og således bevare og styrke
naturtyper samt øge den biologiske mangfoldighed. Initiativer på frivillig basis og med
støtteordninger kan kræve en høj grad af interesse fra de involverede, frivillige parter.
Der kan desuden være nogle negative konsekvenser for lodsejere, der indgår aftaler
om ekstensiv landbrugsdrift, idet en intensiv plejeindsats kan bevirke, at et areal bliver
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der kan føre til landbrugsmæssige begrænsninger. Dette vil kunne imødegås ved at tage højde for denne mulighed ved indgåelse
af de frivillige aftaler. Det er endvidere vigtigt at udfærdige detaljerede plejeplaner, der
tager hensyn til ynglende fugle i området, således at græsningstrykket begrænses i
yngleperioder. Valg af rolige racer til afgræsning har betydning i områder, der har
mange besøgende.

2

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet (BEK nr 1159 af 30/09/2010)
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Miljøvurdering - Kulturarv og kulturhistorie
Kulturhistorien i nationalparken vidner om de dynamiske naturkræfter og indbyggernes
håndtering af marsken, tidevandet og stormfloderne gennem tiderne.
Nationalparkplanens målsætning er bl.a. at bevare og synliggøre den kulturhistoriske
arv, og første trin er at foretage en gennemgang af fredede og bevaringsværdige bygninger som forarbejde til etablering af en fond og/eller til at udnytte eksisterende støtteordninger. Et samarbejde, på tværs af kommuner, landegrænser og ansvarlige museer til udarbejdelse af udgravningsplaner, skal styrke synligheden af kulturarven i
hele vadehavsområdet og fremme turismen.
Det vurderes, at nationalparkplanen vil have en positiv effekt på de bevaringsværdige
kulturværdier, idet der skabes et grundlag for sikring af nænsom og ensartet renovering af bygningsværker og anden kulturarv. Samtidig skabes grundlaget for at bevare
og styrke det unikke kulturlandskab med markante afgrænsninger mellem by og land i
hele vadehavsområdet, herunder også på tværs af landegrænser. Formidling kan
medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske værdier og have en positiv
effekt for turismen.
Befolkning og friluftsliv
Det er bl.a. nationalparkplanens målsætning at styrke mulighederne for friluftsliv, natur- og kulturhistoriske oplevelser, og at udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på
et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med bl.a. lokalbefolkningen.
Nationalparkplanen vurderes at have en positiv effekt på området indenfor bosætning
og lokale erhverv samt oplevelses- og friluftsaktiviteter ved at bidrage til og videreudvikle den eksisterende indsats og samarbejde med kommuner, fonde og lokale aktionsgrupper samt koordinere indsatsen over et større geografisk område på tværs af
de fire kommuner, lokalsamfundene og interesseorganisationer. Udbygning af rekreative stier sker med udgangspunkt i eksisterende infrastruktur, og servicefaciliteter (rastepladser, toiletter, drikkevand mv.) placeres i overensstemmelse med eksisterende
planrammer og beskyttelseslinjer, herunder bl.a. strandbeskyttelseslinjen samt å- og
søbeskyttelseslinjer.
Erhverv
Landbrugsdrift er et kulturbærende element i Vadehavsområdet, hvilket fremgår af
planens målsætning om, at naturarealer skal bevares og kvalitet og mangfoldighed
styrkes, mens landbrugsdrift, der sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter
skal bevares og fremmes. Planen angiver bl.a. jordfordeling som et værktøj til at opnå
indgåelse af plejeaftaler og bedriftsmæssig samling af arealer. Planen omfatter ingen
konkrete rammer for landbrugs- eller fiskerierhvervene, men lægger op til indgåelse af
aftaler ad frivillighedens vej og mod kompensation. Planens vedtagelse vil dermed
ikke føre til begrænsningerne for landbrug eller fiskeri, som ikke allerede eksisterer for
Vadehavsområdet som internationalt naturbeskyttelsesområde.
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Planen videreudvikler eksisterende tværkommunale og internationale samarbejder
indenfor turismen, og vil kunne bidrage positivt til markedsføringen af områdets naturog kulturværdier samt lokale produkter gennem branding. Det vurderes, at nationalparken vil have en positiv effekt på formidlings- og forskningsprojekter, dels på grund
af muligheden for en koordineret indsats for hele nationalparken samt mulighederne
for at opnår nye former for EU-støttemidler.
Planen fastsætter ingen konkrete rammer for udbygning og placering af nye overnatningsmuligheder, undervisnings- eller servicefaciliteter. Etablering af eventuelle anlæg
samt planlægning af aktiviteter i nationalparken er begrænset og reguleret af såvel
nationale som internationale bindinger ift. beskyttelse af Vadehavsområdets natur
samt kommuneplanrammer, strandbeskyttelseslinjer m.v.
Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
Det er en målsætning i nationalparkplanen, at den skal udvikles i samarbejde med Det
Trilaterale Vadehavssamarbejde. Sikring af Vadehavets maritime og arkæologiske
værdier, herunder konsekvenser for deres bevarelse som følge af klimaændringer skal
ske bl.a. gennem udarbejdelse af en strategi for bæredygtig turisme og friluftsliv. Strategien udarbejdes i samarbejde med turismesammenslutningen Destination Sydvestjylland, lokalsamfundene og øvrige relevante organisationer.
Nationalparken deltager desuden i processerne omkring opstilling af Vadehavet som
kandidat til verdensnaturarvsområde. Nationalparkplanen vurderes at styrke synligheden af indsatsen i den danske del af Vadehavsområdet gennem deltagelse i bl.a. det
internationale bestyrelsesarbejde, interesseorganisationer og konferencer og deraf
have en positiv effekt på Det Trilaterale Samarbejde.
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1.

INDLEDNING

Miljøvurderingens formål og afgrænsning
Nationalpark Vadehavet har udarbejdet Nationalparkplan Vadehavet 2013-18, Danmarks Internationale Nationalpark, Høringsforslag april 2012, og planen er omfattet af
3
lov om miljøvurdering af planer og programmer . En miljøvurdering har til formål at
identificere, beskrive og vurdere den sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet
som følge af planens gennemførelse samt rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde, jf. § 7 i Lov om miljøvurdering.
Miljøvurderingen er afgrænset i forhold til de miljøparametre, der er relevante for planen samt det niveau, planen regulerer på. Udgangspunktet har derfor været udarbejdelsen af et scopingskema, hvori der er foretaget en indledende vurdering af nationalparkplanens påvirkning i forhold til biologisk mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder,
landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold
mellem samtlige disse faktorer. Emnerne er herefter grupperet i overensstemmelse
med planens målsætninger og opbygning. Parametre, som planen har indflydelse på,
er inddraget i miljøvurderingen, hvor nærmere undersøgelse desuden danner grundlag for at vurdere, om planens påvirkning er positiv eller negativ. Miljøparametre, som
planen ikke har indflydelse på, behandles ikke i miljøvurderingen.
Høring af berørte myndigheder
Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet trådte i kraft i oktober 2010 efter flere års
arbejde startende med Pilotprojekt Vadehavet (2004-2005) efterfulgt af en række offentlige møder og tematiske workshops (2008).
Forud for udgivelsen af høringsforslag til nationalparkplanen (2012) har borgere, interesserede samt berørte myndigheder været inddraget i idefasen (2011).
Der er indkommet 60 bemærkninger og ideer i idefasen. Bemærkningerne ligger på
nationalparkens hjemmeside:
http://www.danmarksnationalparker.dk/Vadehavet/Nationalparkplanen/.
Datagrundlag og tekniske mangler
Miljørapporten er hovedsageligt baseret på materiale udleveret af Sekretariatet for
Nationalpark Vadehavet, herunder udkast til høringsforslag for Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 samt kortdata vedrørende nationalparkområdet.
Baggrundsanalyser, referater fra workshops, kommuneplaner m.v. er rekvireret via
www.nationalparkvadehavet.dk. Relevant lovgivning på miljøområdet er tilgået via
www.retsinfo.dk.
3

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 936 af 24/09/2009 med
senere ændringer)
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Da høringsforslag til Nationalparkplan Vadehavet ikke omfatter konkrete arealudlæg til
etablering af fx stier og servicefaciliteter, har det ikke været muligt eller hensigtsmæssigt at inddrage retningslinjerne fra de fire kommuneplaner i miljøvurderingen.
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2.

NATIONALPARKPLAN VADEHAVET 2013 – FORMÅL OG PLANKONTEKST

2.1.

Nationalparkplanens indhold og formål

Formålet med Nationalpark Vadehavet er iht. Bekendtgørelse om Nationalpark Vade4
havet , at:
 bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer,
 bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab,
 bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier,
 styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og
friluftsliv i vadehavslandskabet,
 styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier,
 understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet,
med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives
og udvikles landbrug og fiskeri og
 bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde.
I Nationalparkplanforslaget indgår en række forslag til initiativer og indsatsområder,
som har til formål at realisere de 12 overordnede målsætninger for nationalparken
fremsat i bekendtgørelsens kapitel 2. Indsatser og initiativer foreslået i planen er tilrettelagt ud fra Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet (2007), de efterfølgende workshops
(2008) samt idéfasen forud for Nationalparkplanforslaget (2011).
Nationalparkplanens initiativer til opfyldelse af bekendtgørelsens målsætninger udgør
et overordnet idekatalog for udviklingen af nationalparkområdet med afsæt i bæredygtighed og under hensyn til de forskellige interesser i arealanvendelsen.

2.2.

Nationalparkplanens sammenhæng med andre planer og miljøbeskyttelsesmål

Det er Nationalparkfond Vadehavet, som er ansvarlig for udarbejdelse, revision samt
5
gennemførsel af nationalparkplanen. Af Lov om nationalparker § 19 fremgår det, at
nationalparkplanen ikke må stride mod følgende planlægning:
 Vandplaner og Natura 2000-planer og handleplaner for realiseringen af disse
planer efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)
4
5

BEK nr 1159 af 30/09/2010
LOV nr 533 af 06/06/2007 med senere ændringer
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Natura 2000-skovplaner efter skovloven
Regionale udviklingsplaner, kommuneplaner eller lokalplaner efter lov om
planlægning og
Råstofplaner efter råstofloven

Af bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet § 6 stk. 3 må nationalparkplanen desuden ikke stride mod følgende lovgivning:
 Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken
 Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Natura 2000)
EU’s habitatdirektiv – Natura 2000-planer
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 og habitatdirektivet fra 1992 indeholder fælles
EU-regler for naturbeskyttelse. Direktiverne pålægger bl.a. medlemslandene at udpege og beskytte levesteder og rasteområder for fugle og beskytte truede naturtyper og
plante- og dyrearter, hhv. fuglebeskyttelses- og habitatområder. Direktiverne fastsætter et overordnet mål for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper, dyre- og plantearter. Danmark er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af status i de udpegede områder og til at iværksætte, hvad der er nødvendigt for
at opnå de fastsatte mål.
Der er krav om miljøvurdering af planer og programmer, når disse berører internationale naturbeskyttelsesområder. Nationalpark Vadehavet omfatter et område på ca.
2
1.500 km , hvoraf langt størstedelen er Natura 2000 område, hhv. EF-habitat område,
EF-fuglebeskyttelsesområde samt Ramsarområde.





EF-fuglebeskyttelsesområderne er områder, der har til formål at beskytte og
forbedre levevilkårene for de vilde fuglearter i EU.
Ramsarområder er vådområder med rigt fugleliv og så mange vandfugle, at
de har international betydning. Områderne er indeholdt i EFfuglebeskyttelsesområderne.
EF-habitatområder er områder, der er udpeget på baggrund af naturtyper og
arter, som er af betydning for EU.

Der er udarbejdet 10 delplaner for Natura-2000 område nr. 89 Vadehavet, som indeholder målsætninger, indsatsprogrammer og handleplaner, som har til formål at bevare eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget for de pågældende internationale naturbeskyttelsesområder. Nationalparkplanen må ikke stride mod Natura 2000 planerne, og tilladelser til aktiviteter i
eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder må ikke kunne forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
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EU’s vandrammedirektiv - Vandplaner
De 23 danske vandplaner koordinerer indsatsen ift. vandmiljøet ved at opstille mål for
tilstanden for søer, vandløb, kystvande og grundvand. Hver vandplan følges af et indsatsprogram, som beskriver indsatser og virkemidler i forhold til at opnå målene. Nationalpark Vadehavet er omfattet af to vandplaner, hhv. Vandplan 2010-2015 Vadehavet, Hovedopland 1.10 og Vandplan 2010-2015, Vidå-Kruså Hovedopland 4.1. Nationalparkplanen må ikke stride mod vandplanerne.
Naturbeskyttelsesloven
6
Naturbeskyttelseslovens formål er blandt andet at værne om landets natur og miljø,
så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Naturbeskyttelsesloven
fastsætter bestemmelser for beskyttede naturtyper (§ 3-områder), og fastlægger beskyttelseslinjer for blandt andet kyster, skove og fortidsminder. Naturbeskyttelsesloven
indeholder tillige bestemmelser for administrationen af de internationale beskyttelsesområder (dvs. EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområderne). Udvikling af nationalparken skal ske under hensyn til beskyttelsen af § 3 naturtyper.
Planloven – Kommuneplaner, landsbyplaner, lokalplaner og regionale udviklingsplaner
Nationalparkplanen skal være i overensstemmelse de fire kommuneplaner, som fastsætter rammer og retningslinjer for arealanvendelsen i nationalparken, hhv.:
 Esbjerg Kommuneplan 2010-2022
 Fanø Kommuneplan 2009
 Tønder Kommuneplan 2009-2021
 Varde kommuneplan 2010-2022
Der skal desuden være overensstemmelse med gældende lokalplaner (Fanø og Mandø). Nationalparkplanens målsætninger er på et overordnet niveau og bidrager til at
sikre overensstemmelse med kommunernes planlægning. Realisering af konkrete
projekter vil således kræve fortsat tæt dialog med kommunerne, som desuden vil være myndighed ift. tilladelser til etablering af stier, servicefaciliteter mv.
Museumsloven og bygningsfredningsloven
7
Museumslovens overordnede formål er at give museerne bedre vilkår for at løse deres grundlæggende opgave, at give befolkningen adgang til kultur- og naturarven,
herunder at belyse den kultur- og naturhistoriske udvikling i Danmark og den øvrige
verden.
Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt
fra tidligere tider, hvilket blandt andet vil sige konstruktioner, bopladser, grave og
sammenhænge, hvori disse spor er anbragt. Museumsloven skal således også medvirke til at sikre kulturarven i forbindelse med fx planlægning af rekreative vandre- og
cykelruter i nationalparken. Museumslovens bestemmelser vil træde i kraft i forbindelse med, at stier m.v. skal planlægges og realiseres. Nationalparkplanen indeholder
6
7

LBK nr. 933 af 24. september 2009 (med senere ændringer) om naturbeskyttelse.
LBK nr. 1505 af 14. december 2006 (med senere ændringer), museumsloven.
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ingen konkrete forslag til placering og etablering af rekreativ infrastruktur, bygninger
eller andre anlæg.
8

Bygningsfredningsloven har til formål at værne om landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser
bolig-, arbejds- og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Nationalparkplanens initiativer indenfor bevaring af kulturhistoriske
bygningsværker skal udføres i overensstemmelse med bygningsfredningslovens bestemmelser.
Fredninger, Tøndermarskloven og Lov om saltvandssø i Margrethe Kog
En del af landskabet i nationalparken er omfattet af fredning, bl.a. området ved de
Ydre Koge. I henhold til Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet må nationalpark9
planen ikke stride mod Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken . Loven
har til formål at bevare Tøndermarskens ydre koge og den nedre del af Vidå-systemet
som et samlet naturområde af national og international betydning samt oplyse offentligheden om Tøndermarskens fredningsmæssige værdier. Nationalparken skal desuden udvikles under hensyn til bestemmelserne i Lov om saltvandssø i Margrethe
10
Kog , som har til formål at sikre eller genskabe levevilkårene for en række fuglearter.
Vadehavsbekendtgørelsen og andre restriktioner for aktiviteter i Vadehavet
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet, også kaldet Vadehavsbekendtgørelsen har til formål at fremme bæredygtig forvaltning af Vadehavet samt sikre
opfyldelse af Danmarks internationale forpligtigelser i henhold til Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (Tyskland og Holland) samt EU (Natura 2000 områder). Bekendtgørelsen regulerer færdsel, jagt, optagning af organismer på og i havbunden samt diverse foranstaltninger på søterritoriet i Vadehavsområdet, både på land og til havs. Nationalparkplanen må ikke stride mod Vadehavsbekendtgørelsen. Planlægning og eksekvering af nationalparkplanens udviklingsinitiativer skal ske under hensyn til Vadehavsbekendtgørelsens bestemmelser, som i forhold til færdsel og aktiviteter ofte vil
medføre begrænsninger.
Fiskeri reguleres desuden gennem Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fred11
ningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb , Bekendtgørelse om erhvervs12
mæssigt fiskeri efter hesterejer ved den jyske vestkyst . Initiativer omkring udvikling
af fiskeri som aktivitet for turister skal ske under hensyntagen til reglerne for færdsel
og fiskeri i Vadehavsområdet.

8

LBK nr 685 af 09/06/2011
LBK nr 928 af 24/09/2009 med senere ændringer
10
Lov nr 92 af 02/03/1983
11
BEK nr 232 af 09/03/2012
12
BEK nr 860 af 15/09/2005
9
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Skovloven
Skovloven har til formål at bevare og værne om de danske skove, sikre skovens produktion, forbedre robustheden samt bevare og forøge den biologiske mangfoldighed.
Desuden skal hensyn til landskab, natur- og kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses. Der indgår enkelte fredskovsarealer i Nationalpark Vadehavet, hovedsageligt beliggende på Rømø og Fanø. Der er tale om plantager med arter som ikke
oprindeligt er danske. Stilkegekrat er den eneste skovnaturtype i nationalparken, som
indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområderne, men arten er ikke kortlagt. Nationalparkplanen skal være i overensstemmelse med Natura 2000-skovplaner efter
skovloven.
Øvrige planer
Der indgår ingen råstofområder i Nationalpark Vadehavet. Nationalparkplanen påvirker ikke råstofplanlægningen.
Nationalparkplanens målsætninger indbefatter hensyn til det internationale samarbejde, herunder den fælles strategi for bæredygtig turisme i det internationale vadehavsområde (Det Trilaterale Vadehavssamarbejde).
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3.

MILJØSTATUS OG MILJØVURDERING

3.1.

Geologi og landskab

Dannelsen af landskabet
2

2

Nationalpark Vadehavet dækker et areal på ca. 1.500 km , hvoraf ca. 300 km er
landareal. Vadehavet som det kendes i dag er dannet i et samspil mellem natur og
menneske. Under sidste istid for ca. 15.000 år siden strømmede smeltevandet fra
isranden i Østjylland mod vest i store netværk af floder og dækkede de lavere dele af
det gamle morænelandskab fra forrige istid. De højeste partier fremstod herefter som
bakkeøer mellem smeltevandssletter af aflejret sand (hedesletter), der tilsammen kaldes geesten. I takt med isafsmeltningen steg havet, og for ca. 8.000 år siden overskyllede havet de lavtliggende hedesletter og dannede store sandvolde, som efterhånden
udviklede sig til en skærmende barriereø. I læ heraf begyndte dannelsen af det egentlige vadehav (Nationalparkplan Vadehavet 2012).
Samtidig med den relative havstigning steg grundvandet i de lavtliggende landområder ind mod land, og områderne forsumpede og førte til dannelsen af tykke tørvelag.
Ved den fortsatte havstigning oversvømmede havet tørvelagene, og der dannedes en
lagune – et vadehav – mellem barriereøerne og fastlandet.
Under områdets stadige forandring er højsandene og herefter øerne Rømø, Mandø og
Fanø samt halvøen Skallingen og øen Langli skabt af havet og vinden. På Rømø,
Fanø og Skallingen findes store klitlandskaber, der i takt med dannelsen af nye klitter
ændrer karakter alt efter alder og afstand til havet. De store mængder sand, der også i
dag transporteres langs kysten, opbygger stadig højsande i den ydre del af Vadehavet. Nærmest Nordsøen findes de hvide klitter, som ved stormflod nås af vandet. Når
den hvide klit vokser i højden indvandrer planter, der kan dæmpe sandflugt. I større
afstand fra havet udvikler den hvide klit sig til grøn eller grå klit. (Nationalparkplan
Vadehavet 2012)
Vaderne, der udgør ca. 2/3 af Vadehavets areal, er områder der tørlægges ved lavvande og vanddækkes ved højvande med en forskel mellem høj- og lavvande på mellem 1,3 og 2 meter – størst mod syd. (Nationalparkplan Vadehavet 2012)
Tidevandet fører sand, silt og ler ind i Vadehavet, hvor det bundfældes, når tidevandet
er i ro. Slik, finkornet materiale, aflejres i de roligste områder – på østsiden af øerne
eller langs fastlandet, mens sandet aflejres på de mere ubeskyttede dele af vaderne.
Havbunden hæver sig langsomt, med ca. 4 mm om året og enkelte steder i de indre
dele af Vadehavet op til 1,5 cm. (Nationalparkplan Vadehavet 2012)
På vandskellet mellem de enkelte tidevandsområder er vadernes niveau relativt højt,
og de gamle adgangsveje, ebbeveje, følger disse naturlige forhøjninger i vaden. Rømødæmningen og Låningsvejen til Mandø er også anlagt på vandskellene. Vaderne
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gennemskæres af et forgrenet net af mindre tidevandsrender, priler og løb, som fordeler det indgående tidevand ved flod og samler det udadgående vand ved ebbe.
Når vaden bliver så høj, at den kun er vanddækket i kort tid omkring højvande, indvandrer de mest salttålende planter (kveller og spartina) og omkring højvandslinjen
indvandrer annelgræs, der giver mulighed for øget aflejring. I løbet af en årrække opbygges et sammenhængende plantedække og vaden er blevet til marsk, og slik er
blevet til klæg. (Nationalparkplan Vadehavet 2012)
Ved højvande, springflod eller stormfloder overskylles områderne og yderligere opbygning af marsken foregår. Når marsken udvikler sig, uden menneskets indgriben,
dannes et naturligt dræningssystem af loer, som eroderer sig gennem det nydannede
land i et forgrenet net af små, bugtede tidevandsløb. (Nationalparkplan Vadehavet
2012)
Mange steder har mennesket fremmet dannelsen af marsk ved at indhegne store arealer i vaden med lave (gran)hegn, faskingærder. Disse slikgårde dæmper vandets
bevægelser og fremmer bundfældningen af slik. I slikgårdene har man gravet grøfter,
grøblerender, som afvander området hurtigere ved ebbe. Derved fremmes muligheden for, at landplanter kan indvandre på de højereliggende partier, agre mellem grøblerne. Gennem tiden har denne metode spillet en betydelig rolle i marskdannelsen
overalt i Vadehavsområdet, der begyndte for ca. 3.000 år siden i den danske del af
Vadehavet. (Nationalparkplan Vadehavet 2012)
Når marsken har vokset sig bred og høj nok, er den blevet inddiget, og forlandet er
dermed blevet til en kog.
I Tøndermarsken er der foretaget inddigninger siden midten af 1500 tallet, og Skallingen og Varde Ådal er i dag de eneste større marskområder i nationalparken, der ikke
er inddiget. (Nationalparkplan Vadehavet 2012) Oversigt over nationalparkens nuværende landskabsformer fremgår af Figur 2.
Geologi og landskab - miljøstatus
Marsken, der strækker sig fra Ho Bugt i nord til grænsen mod Tyskland, gennemskæres af store ådale: Varde Ådal, Sneum Ådal, Ribe Ådal og sydligst af Vidå-dalen. Alle
ådalene går dybt ind i landet, og deres åbne landskabsrum er generelt meget velbevarede. De afgræssede enge og deres sammenhæng med diger og åer rummer værdifulde landskabstræk. Marsken afgrænses af digerne mod vest og af geest-randen
mod øst, der ofte fremstår markant på grund af randbebyggelse og beplantning.
Marsklandskabet med de mange grøfter, der opdeler landbrugsarealerne, giver, sammen med den sparsomme bevoksning og bebyggelse, området en særlig åben og
ensartet karakter.
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Høslet og græsning har tidligere været den traditionelle brug af den inddigede marsk. I
dag dyrkes marskområdet mere intensivt, og afgrøder som majs og hvede vil medføre
at landskabskarakteren ændres.

Figur 2: Landskabsformer (Nationalparkplan Vadehavet, s. 51)

I nationalparken indgår geestlandskabet kun i kystområdet mellem Esbjerg og Varde
Å, hvor Esbjerg Bakkeø når helt ud til Vadehavet. Ved Vester Vedsted, Astrup Banke
og Hjerpsted Bakkeø danner geesten grænse til nationalparken.
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Højdeforskellen mellem marsk og geest er op til 30 meter og på overgangen mellem
den flade, lavtliggende marsk og den højereliggende, let bølgede geest, er bebyggelsen traditionelt anlagt. Geesten i nationalparken er præget af nåletræsplantager og
hedestrækninger vekslende med få arealer med landbrugsdrift, omkranset af læhegn.
Fanø og Rømø er karakteriseret ved brede sandstrande og klitområder med vidtstrakte, kuperede klitheder, vekslende med lukkede plantager, med en mosaik af moser og
småsøer, og åbne marskområder.
Bebyggelsen på Fanø domineres af to bysamfund, Nordby og Sønderho med lave
bebyggelser. På Rømø domineres bebyggelsen af en nord-sydgående række af små,
samlede bebyggelser mod øst, som mod syd går over i Havneby. Feriecentre og
sommerhusområder er særlige karaktertræk i landskabet på begge øer.
Mandø er præget af åbne marskflader, der øen rundt afgrænses af diger og en lav
klitrække mod vest. De to inddigede koge anvendes mest til græsning. Bortset fra
enkelte huse og gårde ligger bebyggelsen samlet bag klitrækken.
Langli og halvøen Skallingen, der er næsten ubeboede, er præget af saltmarsk og
klitter og fremstår som åbne, helt uforstyrrede landskaber i tæt sammenhæng med
Vadehavet.
Nationalparkens landskabsmæssige bevaringstilstand på fastlandet karakteriseres
overordnet som god, idet hovedparten af de åbne marsklandskaber ligger uden bebyggelse og anlæg og anvendes til afgræsning, og det vidstrakte udsyn er bevaret.
På øerne er den landskabelige profil sløret med opførelsen af fritidshuse, ferieanlæg
og byudvidelse i de åbne områder.
Trusler for landskaberne, både på fastlandet og øerne, er nye opførelser af fritliggende bygninger og store tekniske anlæg/feriecentre, og desuden kan beplantning i de
åbne områder sløre de åbne landskaber. Intensivering af den landbrugsmæssige arealanvendelse er også en trussel mod de nuværende landskabskarakterer.
Geologi og landskab - målsætninger og vurdering
Geologi og landskab indgår hovedsagelig i de følgende 2 af nationalparkbestyrelsens
målsætninger:

Målsætning 2
Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og
deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og
fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter.
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Målsætning 3
Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante
geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes.
Det vurderes, at nationalparkplanen vil styrke de geologiske og landskabelige værdier,
13
da der i initiativerne, jf. Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavets målsætning for
udvikling, indgår vurdering af muligheder for at udarbejde konkrete forslag til at genskabe naturens frie dynamik, der indgår som et vigtigt landskabskarakterfremmende
element, samt fremme af en bevarings- og udviklingsplan for nationalparkens landskaber og dens nære omgivelser. Med udgangspunkt i landskabsanalysen fra pilotpro14
jektet skal bevarings- og udviklingsplanen redegøre for landskabskarakterernes bærende elementer og sammenhænge herunder oplevelsesværdier samt hvilke rumlige
og visuelle kvaliteter, der bør fastholdes. Som overordnet mål i planlægningen er det
hensigten, at de markante overgange mellem by og land fastholdes samtidig med, at
karakteristiske byprofiler bevares. Bevarelse og udvikling af karakteristiske byprofiler,
der har betydning for byområdernes samspil med de omgivende landskaber vurderes
nærmere i afsnit 4.3 om kulturarv og kulturhistorie.
Initiativer til bevarelse/retablering af kulturskabte arealer gennem genopretning og
pleje af ferske enge og forbedret arrondering, der sikrer større sammenhængende
naturområder, samt retablering af klæggrave vil styrke nationalparkens specielle kulturskabte landskab. Herunder vil initiativ til forundersøgelser til større ågenopretninger og kapitalrejsning medvirke til genskabelse af de for området karakteristiske ådale.
Bevarelse af naturens frie dynamik og af den unikke overgang mellem by og land er
nogle af målsætningerne i flere kommuneplaner.
Truslerne mod landskabskaraktererne, der bl.a. indbefatter at overgangen mellem by
og land sløres, og intensivering af landbrugsdriften i marskområderne forventes at
afbødes med ovennævnte initiativer samtidig med at de karaktergivende landskaber
styrkes.

3.2.

Naturværdier

Naturværdier - miljøstatus
Næsten hele Nationalpark Vadehavet ligger indenfor områder, der er udpeget som
Natura 2000-områder, undtagen området øst for Ho Bugt med Marbæk og Sønderhe13

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet (BEK nr. 1159 af 30/09/2010)
Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet. Landskab i vadehavsområdet – analyse af
landskabskarakteren, 2005
14
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de Plantage, områderne omkring byerne Nordby og Sønderho på Fanø, området omkring Mandø By på Mandø og det nord-sydgående bebyggede område på Rømø inklusive Havneby i syd, se Figur 3. Bortset fra området syd for Højer (Frederiks Kog og
Rudbøl Kog) er der sammenfald mellem EF-fuglebeskytteslesområderne og EFhabitatområderne. Vidåen, der udmunder i Vidå Sluse er dog udpeget habitatområde
sammen med Rudbøl Sø og Magisterkogen, der også er udpeget habitatområde. Hele
det udpegede EF-fuglebeskyttelsesområde er desuden udpeget som Ramsar-område
inden for nationalparkgrænsen.

Figur 3: EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder og Nationalparkgrænsen.
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EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 og EF-habitatdirektivet fra 1992 indeholder
fælles EU-regler for naturbeskyttelse. Direktiverne er implementeret i ”habitatbekendt15
gørelsen” , der fastsætter reglerne for administration af de danske internationale beskyttelsesområder.
EF-fuglebeskyttelsesområder er områder, der har til formål at beskytte og forbedre
levevilkårene for de vilde fuglearter i EU, og Ramsarområder er vådområder med rigt
fugleliv og så mange vandfugle, at de har international betydning. Områderne er indeholdt i EF-fuglebeskyttelsesområderne. EF-habitatområder er områder, der er udpeget
på baggrund af naturtyper og arter, som er af betydning for EU.
Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder må ikke
kunne forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget på grundlag
af.
I de områder, der ligger uden for Natura 2000-områderne i nationalparken er der en
6
del beskyttet natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven , der også skal tages hensyn til.
Eftersom størstedelen af nationalparken er udpeget som internationalt beskyttelsesområde, er der i vand- og naturplanerne overordnet beskrevet naturtypernes nuværende tilstand og sårbarhed. I habitatdirektivet er en bæredygtig forvaltning lig med
”gunstig bevaringsstatus” og i vandrammedirektivet er bæredygtighed udtrykt som
”god økologisk tilstand”. Opdelingen i naturtyper i Natura 2000 vand- og naturplanerne
er mere differentieret end den anvendte i nationalparkplanen jf. Figur 4, der skitserer
de overordnede naturtyper i nationalparken.
Nationalpark Vadehavet rummer i alt 33 naturtyper, der foruden at være omfattet af
16
naturbeskyttelseslovens §3 også er udpegede habitatnaturtyper. Ud af de i alt 33
naturtyper gælder, at 19 har en ugunstig bevaringsstatus eller –bevaringsprognose,
mens 14 naturtyper naturtyper har en ukendt bevaringsprognose, da de endnu ikke er
kortlagte og/eller vurderede. De hidtidige undersøgelser og kortlægninger viser, at
ingen af de registrerede naturtyper i Vadehavsområdet har ”gunstig bevaringsstatus”.
En oversigt over naturtyperne og deres bevaringsstatus og bevaringsprognose fremgår af Bilag 2: Natura 2000 – flora og fauna.
Vader, tidevandsrender og højsande, omfatter nationalparkens marine områder. Vaderne er lavvandede næringsrige vådområder på overgangen mellem hav og land,

15

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007) med senere
ændringer.
16
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 933 af 24/09/2009) med senere
ændringer
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hvor det lave vand sammen med tidevandet giver mulighed for en meget stor produktion af mikroskopisk plantebiomasse, der igen giver fødegrundlag for opvæksten af
meget store tætheder af bunddyr. Den enorme biologiske produktion og de særlige
naturtyper er et af de vigtigste vådområder for vandfugle, der benytter den østatlantiske trækrute og er således et værdifuldt fourageringsområde for flere millioner vandfugle, der opholder sig her under trækket eller benytter området som yngle-, fældnings- og overvintringslokalitet.

Figur 4: Nationalparkens naturtyper (Nationalparkplan Vadehavet, s. 23).
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Samtidig er dette kystområde levested for mere end 500 arter af planter- og dyr, hvoraf flere ikke forekommer andre steder i verden. Derudover har Vadehavet også en
særlig betydning som opvækstområde for en del af Nordsøens fisk, og tidevandsrenderne er yngle- og rasteområde for spættet sæl og marsvin. Højsandene i nationalparkens vestlige dele er Vadehavets mest dynamiske natur og samtidig den mest
næringsfattige pga. sandflugt og tidvis oversvømning ved stormflod. Højsandene har
stor betydning for ynglepladser for enkelte fuglearter og rastende fugle og spættet
sæl. For alle tidevandsområder betegnes tilstanden som ”dårlig” eller ”ringe” og bevaringsprognosen er vurderet som værende ugunstig.
Strand-naturtyper, der findes på øernes og Skallingens vestvendte kyster spiller, i
lighed med højsandene, en rolle som yngle- raste- og fødesøgningsområde for en
række fuglearter, men der er ikke foretaget vurdering af bevaringsstatus for disse naturtyper, da de ikke indgår i Natura 2000-udpegningsgrundlaget.
Klitter, med beliggenhed i læ af de yderste hvide klitter, omfattende mange forskellige
klit-naturtyper. Følgende klit-naturtyper er kortlagt, grå-/grøn klit (1.000 ha), skovklit (9
ha), klitlavninger (360 ha), visse-indlandsklit (7 ha) og græs-indlandsklit (2 ha). Naturtyperne har en ugunstig bevaringsstatus pga. næringsstofbelastning, tilgroning og
manglende landskabsdynamik. For de øvrige klit-naturtyper er bevaringsprognosen
ukendt, pga. manglende kendskab til tilstanden.
Hederne er domineret af klitheder, der findes på Fanø, Rømø og dele af Skallingen og
Marbæk-området, der i udpegningsgrundlaget indgår med 1.680 ha. På grund af det
kuperede terræn bliver klitheder mere varierede end indlandsheden. Den tørre hede
indgår i udpegningsgrundlaget med 2 ha. Begge naturtyper har en ugunstig bevaringsstatus, bl.a. på grund af næringsstofbelastning, tilgroning, manglende landskabsdynamik, uhensigtsmæssige vandstandsforhold og tilstedeværelsen af invasive arter.
Moserne, der er kortlagt som tørvelavninger og rigkær, omfatter henholdsvis 2 ha og
18 ha i nationalparken, forefindes i klitlavninger og klitheder med store bestande af
kvælstoffølsomme plantearter. Moserne har en ugunstig bevaringsstatus pga. næringsstofbelastning, uhensigtsmæssige vandstandsforhold, tilgroning og tilstedeværelsen af invasive arter. En række sjældne ynglefugle er særligt tilknyttet moserne og i
mosernes vandhuller yngler flere paddearter.
Overdrev, der næsten kun findes på Fanø, er kortlagt med ca. 18 ha og områderne er
domineret af de samme plantearter som i klitterne. Ved Marbæk og Ho er overdrevene
tidligere marker på sandet og næringsfattig bund. Alle overdrev har en ugunstig bevaringsstatus.
Skovområderne, der hovedsagelig findes på Fanø, Rømø og Marbæk området, er
plantager, der blev anlagt i første halvdel af 1900-tallet, og stilkege-krat er eneste
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skov-naturtype på udpegningsgrundlaget. Naturtypen er endnu ikke kortlagt og bevaringsstatus er ukendt. Plantagerne er levested for en række sjældne fuglearter.
Saltmarsk og forlande findes især på lævendte strækninger på øerne og på Skallingen. Saltmarsk med naturlig dynamik er relativt sjælden i hele vadehavsområdet.
Mange steder afgræsses saltmarsken (forlandet) af får eller kreaturer og også heste.
Zoneringen i saltmarsken går ofte fra et ugræsset eller ekstensivt græsset område
domineret af stilkløs kilebæger med islæt af andre arter, over i en strand-rørsump,
domineret af tagrør og/eller strandkogleaks og strandasters. Strandrørsumpen afløses
ofte af et mere tilgroet strandoverdrev. I den intensivt græssede saltmarsk er der også
en zonering i plantesamfundene ud fra oversvømmelsesgraden af de enkelte områder. I saltmarsken er registreret mere end 1.500 arter af hvirvelløse dyr, hvor hovedparten er helt afhængig af saltmarsken som levested. Området er også vigtigt som
yngle-, raste- og fødesøgningsområde for mange fuglearter. Saltmarsken udgør 6.260
ha og naturtypen har som helhed en ugunstig bevaringsstatus på grund af unaturlige
vandstandsforhold, tilgroning og manglende målrettet pleje i dele af områderne.
De ferske enge med naturtypen tidvis våd eng er registreret med 100 ha uden for
havdigerne og på øerne, og bevaringsstatus er vurderet som ugunstig pga. tilgroning,
uhensigtsmæssige vandstandsforhold og invasive arter. I registreringen indgår ikke de
brakke og ferske enge i Varde Ådal og de inddigede marskområder, der rummer store
artsrigdomme af både planter, forskellige smådyr, ynglende vadefugle og trækfugle.
En del af marskarealerne er også udlagt i omdrift og rummer robuste plantearter og
almindelige ynglende engfugle samt rastende og fødesøgende trækfugle.
Tøndermarsken, der er den eneste danske kogs-marsk, er domineret af vedvarende
græsfenner med vandingshuller, der er afgrænset af vandfyldte grøfter, som også
fungerer som hegn. Vedtagelsen af Tøndermarskloven i 1988 har medvirket til, at
områdets oprindelige udseende og drift i mange henseender er blevet sikret, og man
har dermed fået gode muligheder for at bevare naturværdierne. Siden lovens vedtagelse har bestanden af ynglende vadefugle været varierende.
De vandløb, der udmunder i Vadehavet afvander store dele af Sydvestjylland, Sønderjylland og den nordlige del af Slesvig-Holsten. De største og vandrigeste vandløb er
Varde Å, Ribe Å og Vidå. De mange å-systemer fører store mængder ferskvand til
Vadehavet. Derfor betyder vandkvaliteten i både åerne og de marine vandområder
meget for fiskearterne i området. Vandløbene fungerer som gydeområder og levesteder for op til 25 fiskearter – bl.a. for snæbel, laks, dyndsmerling, hav-, bæk- og flodlampret, der er opført på Danmarks rødliste over akut truede dyrearter eller på EU’s
liste over arter, som kræver ”særlig beskyttelse”. Vandløbene har generelt en god
vandkvalitet, og målsætningen er i de fleste tilfælde opfyldt i forhold til vandplanerne.
Okkerforurening, forurening fra dambrug, næringsstoffer fra landbruget og rensningsanlæg udgør lokale, væsentlige miljøproblemer, og til trods for at opstemninger og
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spærringer er fjernet i flere vandløb er der fortsat dårlige passageforhold i flere vandløb, så lokale bestande af havørred, laks og snæbel ikke kan opretholdes.
Der er få naturlige søer i nationalparken og en del kunstige, opstået bl.a. i forbindelse
med digebygning og opstemning af vandløb. Saltvandssøen i Margrethe-Kog på 250
ha er indviet i 1984 som kompensation for inddigningen af Ny Frederikskogs forland
og er nationalparkens største sø. Søen fungerer hovedsageligt som højvandsrasteplads for vadefugle forår og efterår. I perioden 1984-2007 har 12 ud af de 22 mest
almindeligt forekommende arter vist faldende tendens. Rudbøl Sø på 52 ha gennemstrømmes af Vidåen. Søens vand er ret uklart pga. algeforekomster og udledning af
okker fra Vidåsystemet. Målsætningen for søen er opfyldt med hensyn til fuglelivet,
men ikke med hensyn til vandkvalitet og indhold af tungmetaller i sedimentet. Lakolk
Sø på Rømø er en lavvandet, naturlig brakvandssø på ca. 7 ha. Søen er opstået i
slutningen af 1700-tallet og har ingen tilløb, og afløbet er næsten sandet til. Søens
miljøtilstand, i forhold til vandplanerne, er karakteriseret som ringe, og dens største
naturmæssige værdi ligger i dens egnethed som leve- og rasteplads for vand- og
sumpfugle. Marbæksøerne, der er tre kunstige søer på tilsammen 21 ha i Marbæk
Plantage blev anlagt i 1972/1979. Søerne er næringsrige med veludviklet rørskov.
På grund af manglende kortlægning er bevaringsstatus for naturtyperne næringsrig
sø, søbred med småurter, kransnålalgesøer og brunvandede søer ukendt.
Klæggravene, der ligger umiddelbart bag havdigerne, og er opstået inden for de sidste
20-50 år ved afgravning af klæg til forstærkning af havdigerne, har ofte høje koncentrationer af fosfor, der skyldes rastende svømmefugle. Saltkoncentrationen er forholdsvis høj pga. indsivende saltvand, og fiskebestanden indeholder få arter, der er
tilpasset de vekslende saltholdigheder.
Der indgår 54 dyrearter, heraf 43 fuglearter og 11 øvrige arter, i udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-områderne i nationalparken. Bevaringsstatus og bevaringsprognose
fremgår af Bilag 2: Natura 2000 – flora og fauna.
På habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også udenfor de udpegede habitatområder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a., at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende bl.a., at
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges.
I nationalparken kan forekomme flg. arter: Snæbel, odder, arter af flagermus, løgfrø,
spidssnudet frø, markfirben, grønmosaikguldsmed og strandtudse.
Trusler for nationalparkens marine områder er tilførslen af næringsstoffer, der gennem
en årrække har medført opblomstring af planteplankton og makroalger som rørhinde
og søsalat. Fiskeri med bundslæbende redskaber har påvirket levesteder for især
blåmuslinger. Også områdets vandløb og søer har generelt for høje koncentrationer af
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næringsstoffer i forhold til kravene, hvilket medfører tilgroning af vådområder i ådale
og i søområder. Gødskning af saltmarsken og de inddigede marskarealer og øget
udledning af luftbåret kvælstof fra landbruget har medført forbedrede vilkår for næringskrævende plantearter, hvilket har medført en faldende biologisk mangfoldighed
på marsken med forringede levevilkår for bl.a. fuglene i området.
For en række truede naturtyper er tilgroning, reduktion, fragmentering og dræning,
forårsaget af menneskelig aktivitet, de væsentligste problemer, og tilgroning er især
en trussel for lysåbne naturtyper og for søerne, hvilket også påvirker yngle- og trækfugle tilknyttet disse områder. Tilgroning kan endvidere forbedre leveforholdene for en
række prædatorer, såsom krage, ræv, mink, på sårbare eller truede fuglearter. Denne
udvikling kan skyldes øget tilførsel af næringsstoffer sammen med ophør af drift af
græsningsarealer (i form af høslæt og afgræsning).
Afvanding og vandløbsregulering er en trussel mod fugtige naturtyper som følge af
vandstandssænkning, og dette har også medført forhøjede okkerkoncentrationer i
flere vandløb. Forstyrrelser fra forskellige rekreative aktiviteter har især betydning for
bestande af truede yngle- og trækfugle og også for marsvin og spættet sæl samt fouragerende og fældende fugle.
I nationalparkområdet er der flere invasive arter, der kan påvirke det oprindelige plante- og dyreliv, eksempelvis stillehavsøsters, mink og mårhund, rynket rose, stjernebredribbe.
Naturværdier - målsætninger og vurdering
Naturværdier indgår hovedsagelig i de følgende 3 af nationalparkbestyrelsens målsætninger.

Målsætning 1
De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder,
tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger,
marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og
deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt
muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik.
Det forventes, at nationalparkplanen vil styrke naturværdierne i nationalparkområdet,
da der fremsættes flere overordnede målsætninger for, hvorledes naturværdier kan
bevares og styrkes. Den planlagte indsats i planperioden 2013-18 indeholder desuden
en række konkrete forslag til initiativer – der bl.a. skal skabe overblik over områder,
udarbejde planer for områder, vurdere muligheder og igangsætte udvalgte projekter i
udvalgte områder. Klitheder og saltmarskområder, er udvalgt med henblik på iværk-

29 / 59

Miljøvurdering af Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 – høringsforslag april 2012

sættelse af en hurtig eller supplerende indsats på offentligt ejede arealer, hvor græsning kan have en positiv effekt. Engområder er udvalgt med henblik på forbedring af
forholdene for engfuglene med initiativer som hævning af vandstand, rydning af uønsket opvækst, etablering af engfugleskrab, afskærmning af yngleområdet og begrænsning af prædation. Klitter og klitheder er udvalgt hovedsagelig med hen blik på
at bekæmpe tilgroning, næringsstofbelastning og afvanding. Derudover afholdes der
temamøder om naturforhold i nationalparken for at opbygge netværk og samarbejde
mellem forvaltning, formidling, forskning og lokalbefolkning.
De planlagte græsningstiltag forventes overvejende at have positive effekter, da tilgroning nedsættes og naturindholdet øges. Derudover vil der også være en styrkelse
af de karakterdannende landskaber/kulturlandskaber, da græsningen er med til at
bevare kulturlandskabet. Øget græsning kan have en negativ effekt for især ynglende
fugle (truede arter). Derfor er det vigtigt at udfærdige detaljerede plejeplaner for de
enkelte områder, under hensyntagen til de ynglende fugle i området, således at græsningstrykket begrænses i udvalgte arters yngleperiode. En anden potentiel væsentlig
effekt af græsning kan være, at besøgende kan skræmmes bort af store græssende
dyr, og det vurderes derfor at være vigtigt, at der i valg af dyr fokuseres på rolige racer, særligt i områder, hvor indhegning ikke er mulig, og hvor der er flest besøgende.
Forbedring af forholdene for engfuglene kan udover dette også forbedre engenes
generelle naturtilstand, der er vurderet at have en ugunstig bevaringsstatus netop pga.
tilgroning, uhensigtsmæssige vandstandsforhold og invasive arter.
Indsatsen i klitter og klitheder, der udgør en stor andel af naturområderne på øerne
Skallingen og Marbæk-området, vil foruden at forbedre bevaringsstatus for naturtyperne også styrke de landskabsmæssige markante karaktertræk for disse områder, og
indsatsen vurderes at have en værdifuld positiv effekt. Denne vurdering er med baggrund i, at selv om naturen i nationalparkområdet er lovmæssigt beskyttet, på den ene
eller anden måde, vil disse beskyttelser ikke hindre f.eks. utilsigtet tilgroning eller
spredning af invasive arter.
Foruden de ovenfornævnte initiativer til naturforbedring fremsætter naturparkplanen
også initiativer til forbedring af de kulturskabte naturarealer som ferske enge, klæggrave og dyrkede arealer
samt iværksættelse af
Målsætning 2
forundersøgelser til større
Kulturskabte naturarealer som ferske enge og
å-genopretninger, og enklæggrave skal bevares og deres kvalitet og
delig initiativer til en formangfoldighed skal styrkes, og der bør bevavaltningsplan for gæs i den
res og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer
danske del af Vadehavet,
kulturlandskabet og områdets karakterarter.
herunder også at undersøge muligheden for en grænseoveskridende indsats i samarbejde med Tyskland og
Holland.
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Naturgenopretningen i de ferske enge kan bl.a. omfatte genslyngning af vandløb,
hævning af vandstand, forbedret pleje og forbedring af sammenhængen i de eksisterende naturområder, hvor tilskud til særlig drift, jordopkøb og –fordeling kan være med
til at igangsætte projekterne på frivillig basis. Initiativerne kan især være med til at
skabe en mere værdifuld natur i områder, der i forvejen er mindre værdifulde driftsarealer, og vurderes, udover at være med til at styrke den biologiske mangfoldighed,
også at skabe værdi for de implicerede i lokalområdet i form af herlighedsværdi og
værdien i at ”være med til at gøre noget godt for naturen”. Initiativet kræver dog en
interesse og en høj grad af frivillighed, da eksempelvis tilskud og jordopkøb ikke alene
kan opveje tabt landbrugsjord. Frivillige aftaler om ekstensiv landbrugsdrift med afgræsning og høslæt kan være med til at styrke naturværdierne på de ferske enge,
men for lodsejeren kan der være en negativ effekt; hvis et areal opnår en så høj naturværdi, at det resulterer i en beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3, kan dette
skabe landbrugsmæssige begrænsninger. Dette vil kunne imødegås ved at tage højde
for denne mulighed ved indgåelse af de frivillige aftaler.
Naturgenopretning af klæggravene, som kan være med til at forbedre forholdene for
rastende svømmefugle, vurderes at øge både natur- landskabs- og kulturværdien i
områderne, da klæggravende opstår ved afgravning af klæg til forstærkning af havdigerne.
Indretning af forsøgs- og demonstrationsarealer, der kan forbedre naturindholdet på
dyrkede arealer og samtidig tilgodese hensynet til landbrugsdriften, vurderes at kunne
bidrage til en højere biodiversitet på længere sigt.
Iværksættelse af forundersøgelser til større å-genopretningsprojekter og arbejdet for
at rejse kapital til gennemførelse af projekter vurderes at bidrage til en hurtigere gennemførelse af genopretningsprojekterne.
Udarbejdelse af en forvaltningsplan for gåsebestanden i den danske del af Vadehavet,
eventuelt med en grænseoverskridende indsats med de øvrige trilaterale lande, vurderes at gavne både de rastende gæs og landbrugserhvervet, idet en forvaltningsplan
kan være med til at styre
gåsebestandens fourageMålsætning 7
ringsadfærd, således at de
Særligt sårbare naturområder skal beskyttes
landbrugsafgrøder,
der
mod slitage og forstyrrelse gennem formidling
ikke er tiltænkt som føde
og planlægning af zoner, stiforløb m.v.
for gæssene bevares på
landbrugsarealerne.
Målsætningen, om beskyttelse af særligt sårbare naturområder mod slitage og forstyrrelse, skal ske gennem udarbejdelse af oversigt over særligt sårbare naturtyper og
arter, beskrivelse af graden og typen af sårbarhed samt gennem initiativer, som kan
imødegå en negativ påvirkning, såsom zonering, adgangsregulering, oplysning, af-
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mærkning mv. Disse initiativer vurderes at være nødvendige for at sikre hensynet til
især sårbar, sjælden, truet natur, herunder arter. Adgangsregulering kan være nødvendig periodevis f.eks. i truede fuglearters yngleperiode eller ved slitage af særligt
følsomme naturtyper. Formidling, god afmærkning og gode stisystemer vurderes at
være med til at fremme forståelsen for hensynet til naturen og bevirke, at restriktioner i
adgangsforhold respekteres, og dermed minimeres potentielle væsentlige negative
effekter af besøgende i naturområderne.

3.3.

Kulturarv og kulturhistorie

Kulturarv og kulturhistorie - miljøstatus
Vadehavets kulturhistorie vidner især om den måde, hvorpå indbyggerne i området
har håndteret marsken, tidevandet og stormfloderne for at tilpasse sig og overleve.
Dette gælder bosætningen på geesten og på værfter i marsken, sommerdigerne, placeringen af byer og havne, inddigningen af koge, digebyggeri langs kyststrækningen
og kystbeskyttelse i form af slikgårde og grøblerender.
Stormflodssøjler, redningsstationer og skibsvrag vidner om de barske vilkår. I forhold
til de tyske og hollandske dele af Vadehavet har det danske Vadehav kun smalle
marskstrækninger og få værfter, men i nationalparken kan ses de forskellige udviklingsstadier i menneskets forvaltning af mødet mellem hav og marsk.
Af tidligere tiders søfart og fiskeri er der kun beskedne spor, da skibene kunne lastes
og losses ved en åbred eller mens de lå på vaden ved lavvande. Søfartens kontakt til
omverdenen fremgår bl.a. af byggeskikken - kirker af tufsten fra Rhinen og grundmurede huse med frisiske bygningstræk og flisebeklædte vægge.
De ældste bosætninger, fra 6.000 f.Kr., er kortvarigt beboede jagt- og fiskepladser
langs åløbene. Bebyggelse fra yngre stenalder og frem til middelalderens begyndelse
ligger hovedsageligt på højtliggende områder – geest-randen og i det følgende århundrede flyttede gårde ud i selve marsken på geest-knolde, flyvesandsrygge og
værfter, for at holde bygningerne fri af vandet. Sommerdiger beskyttede sommerens
afgrøder.
Øernes bebyggelseshistorie, der er fra 1200-tallet, er væsentligt kortere end fastlandets. Landbruget har sat sine mest markante spor på fastlandet – herunder inddigningen af kogene, mens der på øerne findes rester af gamle marksystemer bl.a. egnstypiske ”skummende agre”.
1900-tallets digearbejder medførte at vadehavskysten i dag fremtræder med uinddiget
marsk nordligst ved Varde Å. Mellem Sneum Å og Brøns Å den inddigede, men ikke
afvandede marsk og sydligst Tøndermarsken, der både er inddiget og afvandet.
Den omfattende inddigning og afvanding øgede de arealer, der kunne bruges til omdrift.
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Som et særligt bierhverv havde Fanø fra 1860’erne en betydelig eksport af vildænder,
der blev indfanget i fuglekøjer, der er kunstige damme, hvori ænderne blev lokket i
ruser og aflivet. Der er bevaret fire af disse fuglekøjer, hvoraf to er restaureret.
I 1800-tallets slutning begyndte turismen at præge kystområderne, særligt på vestkysten af Fanø og Rømø, og flere steder på øerne og langs Vadehavet blev der etableret sommerhusområder og hyttekolonier.
I slutningen af 1970’erne blev den moderne vindmølleindustri udviklet, og en af de
første vindmølleparker blev opført på Fanø i 1983.
Truslerne for nationalparkens kulturhistoriske spor er havet og de store mængder
sand, der til stadighed transporteres af tidevandet, og på længere sigt kan havspejlsstigning betyde, at der må findes alternativer løsninger til at håndtere vandet. Dette vil
ændre anvendelsen og indtrykket af kogene, og nogle steder også en tilbagevenden til
tiden før inddigningen. Derudover har landbrugets driftsformer betydning for, hvordan
kogene fremtræder. Den ændrede naturopfattelse, der betyder at landvinding kun
finder sted, når det gælder kystbeskyttelse, medfører, at slikgårde og grøblerender
forsvinder.
Visueller indtryk bliver let forstyrret pga. det flade landskab, og byudvikling kan være
med til at udviske kulturhistoriske grænser mellem land og by. Byudvikling kan også
føre til ændring af den indre struktur i de velbevarede byer, hvor modernisering, ud
over nedrivning, er særlige faktorer. Særligt sårbare er de få spor af den maritime
historie.
Kulturarv og kulturhistorie - Målsætninger og vurdering
Kulturværdier indgår hovedsagelig i nationalparkbestyrelsens målsætning 4.
I samarbejde med kulturstyrelsen, kommunerne, museerne og private fonde foretages
en gennemgang af fredede og bevaringsværdige bygninger som forarbejde til etablering af en ”bevaringsfond” og/eller til at udnytte eksisterende støtteordninger, hvilket
vurderes at være et godt udgangspunkt i indsatsen for at
Målsætning 4
sikre bevarelsen af de gamle
Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder
kulturmiljøer, når bygninger skal
og enkeltelementer, der fortæller om Varenoveres.
dehavet, skal bevares, synliggøres og gø-

res tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer,
landbrug og bebyggelse på værft, marsk
og geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation.

Udarbejdelse af bevarende
lokalplaner og/eller landsbyplaner i samarbejde med kommunerne forventes at styrke samarbejdet på tværs af kommunerne, hvilket er med til at sikre kultursammenhænge i hele nationalparken. Disse
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planer kan også være med til at sikre det unikke kulturlandskab, med de meget markante afgrænsninger af by og land, der er karakteristisk for vadehavsområdet.
Udarbejdelse af en plan for udgravninger i nationalparken i samarbejde med de ansvarlige museer og med særlig fokus på tidlig bebyggelse, digeforløb og værfter samt
ladepladser, fiskerlejer og skibsvrag er med til at synliggøre nationalparkens kulturhistorie, og vurderes, foruden at have positiv effekt for bevarelse af de kulturhistoriske
værdier i sig selv, også at have en positiv værdi for turismen i nationalparkområdet.
Samme positive værdi vurderes tiltag til formidling af registrerede, bevaringsværdige
kulturmiljøer, kulturhistoriske helheder og –elementer at have. Gennem engagement i
Det Trilaterale Vadehavssamarbejde gennemføres et grænseoverskridende samarbejde om at sikre Vadehavets maritime og arkæologiske værdier, hvilket vurderes at
fremme helhedsindtrykket af Vadehavsområdets historie, hvor man som turist eller
lokal beboer vil kunne øge oplevelsen af det særprægede vadehavsmiljø.

3.4.

Befolkning og friluftsliv

Befolkning og friluftsliv – miljøstatus
Lokalsamfund og landsbyer udgør en naturlig del af nationalparken og dens opland.
Cirka 5.000 indbyggere er bosiddende i selve nationalparken. Udviklingen i antal indbyggere i Vadehavsområdet i perioden 2007-2011 varierer. Enkelte byer og landsbyer
oplever en befolkningstilvækst, mens andre oplever tilbagegang. For landdistrikterne i
de fire kommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde er der tale om en befolkningstilbagegang i den pågældende periode, mens befolkningsudviklingen i de fire kommuner
samlet set kan betegnes som stagnerende, jf. Figur 5.
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Figur 5: Udvikling i antal indbyggere i Vadehavsområdets fire kommuner i perioden 2007-2011 (baseret på
oplysninger fra Nationalparkplan Vadehavet, høringsforslag april 2011).
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Generelt vælger mange ældre at flytte fra landdistriktet hvilket ses ved, at pensionister
udgør mellem 25-33 pct. af befolkningen i områdets landsbyer og byer. I Sønderho på
Fanø, som indgår i nationalparken, er mere end 50 pct. af indbyggere over 60 år. Affolkningen rammer fortrinsvist landdistrikterne, og ud fra forventningen om et faldende
befolkningstal de næste 20-25 år vil udviklingen betyde, at også de små landsbyer vil
opleve en tilbagegang. (Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet, 2005)
Området omkring Vadehavet omfatter en lang række oplevelsesmuligheder indenfor
natur- og kulturhistorien. Oplevelserne er af stor variation, alt fra brætsejlads, mountainbike og ridning til badning, sejlads og vandring i naturen. 60-90 pct. af områdets
beboere og turister er aktive brugere af friluftsaktiviteter. De mest besøgte områder er
den sydøstlige del af Rømø, kyststrækningen ud for Mandø samt strandene ved Blåvand, Hjerting og Fanøs vestside. (Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet, 2005)
Den rekreative infrastruktur er veludbygget, og nationalparken krydses af såvel internationale som nationale cykle- og vandreruter, North Sea Trail, North Sea Cycle Route og Sydhavsruten eller Kyst til Kyst Stien. Bilister kan følge Margueritruten og friluftsaktiviteterne knyttet hertil. Informationsmaterialet til disse eksisterer i mange formater og på forskellige sprog. Det er kommunerne som forestår vedligeholdelse og
opdatering af skilte og informationsmateriale.
Befolkning og friluftsliv - målsætninger og vurdering
Det er nationalparkplanens målsætning
kulturhistoriske oplevelser, og at
udviklingen af friluftsliv og turisme
skal ske på et bæredygtigt grundlag
og i samarbejde med bl.a. lokalbefolkningen.

at styrke mulighederne for friluftsliv, natur- og

Målsætning 5
Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

Nationalparkplanen vil bidrage til den eksisterende indsats, hvor kommuner, fonde og
lokale aktionsgrupper igangsætter initiativer, som har til formål at skabe attraktive
lokalsamfund. Konkrete tiltag er at støtte op om lokale erhverv samt forbedre hjemmearbejdspladsforholdene. Initiativerne støtter også op om oplevelses- og friluftsaktiviteter. Nationalparkplanen vurderes derfor at have en positiv effekt på området indenfor bosætning og lokale erhverv.

Målsætning 6
Udviklingen af friluftsliv og turisme
skal ske på et bæredygtigt grundlag
og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdets
formidlingsinstitutioner.

Nationalparkplanens rammer for udvikling af friluftslivet vurderes at være i
overensstemmelse med de gældende
kommune-, lokal- og landbyplaner, idet
planen koordinerer den eksisterende
planlægning og arealanvendelse indenfor bosætning og friluftsliv, herunder udbygning af rekreative stiforbindelser. Eksiste-
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rende planlægning er i høj grad formet af de retlige bindinger, som er gældende for
Vadehavsområdet indenfor natur-, kultur- og arealanvendelse. Vadehavsbekendtgørelsen, regulerer færdslen i Vadehavsområdet og sætter dermed rammerne for alle
friluftsaktiviteter i området.
Nationalparkplanen vurderes at have en positiv effekt på koordineringen af friluftsaktiviteter i Vadehavsområdet, idet planlægningen foregår over et større geografisk område. Dette giver mulighed for at tilgoMålsætning 10
dese mange interesser og planlægge fx
Udviklingen af nationalparken skal
støjende aktiviteter under hensyn til
ske i et samspil med omgivelserne.
lokalbefolkningen. Hensynet til omgivelserne er desuden gengivet i den generelle målsætning om, at udvikling af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne. Udbygning af vandre- og cykelstier sker med udgangspunkt i eksisterende infrastruktur. Etablering af servicefaciliteter (rastepladser, toiletter, drikkevand mv.) skal
sikre funktionen af den planlagte rekreative infrastruktur, og skal placeres i overensstemmelse med eksisterende planrammer og beskyttelseslinjer, herunder bl.a. strandbeskyttelseslinjen samt å- og søbeskyttelseslinjer.

3.5.

Erhverv

Erhverv - miljøstatus
Landbruget er hovederhverv og kulturbærer i Vadehavsområdets landdistrikter, og
skaber merværdi i følgeindustrien samt giver eksportindtægter. Nationalparken omfat2
2
ter ca. 300 km landområde, hvoraf ca. 176 km er landbrugsjord. Heraf er 85 pct.
registreret som græs og kløver, 57 pct. er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og
48 pct. er uinddiget marsk.
300
250
200
150
Samlet landareal (km2)

100

Anden ekstensiv drift

50

Økologisk drift

0

Konventionel drift

Figur 6: Fordelingen af km2 landbrugsjord i nationalparken i forhold til driftstyper (baseret på oplysninger fra
Nationalparkplan Vadehavet, høringsforslag april 2011).
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Bedrifter med jord i nationalparken udgør mindre driftsenheder, idet 50 pct. er landbrug med < 50 ha. Landbruget bidrager til at fastholde det økonomiske grundlag for
bosætning i nationalparken, hvilket understøtter udviklingsmulighederne for både
landbrug, turisme og friluftsliv. Udfordringerne for landbruget er at opretholde balance
mellem hensynene til naturbeskyttelse og samtidigt sikre landbrugets udviklingsmuligheder.
Erhvervsfiskeriet i den danske del af Vadehavet omfatter primært rejer, idet blåmuslinefiskeriet blev standset i 2008 på baggrund af en konsekvensvurdering af Natura 2000 områder, som fastlagde et endnu ikke opnået niveau for ederfugle og strandskaders fødegrundlag. Langt størstedelen af rejerne eksporteres til Tyskland. Fiskeriet
17
er reguleret gennem vadehavsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om erhvervs18
mæssigt fiskeri efter hesterejer ved den jyske vestkyst .
Turismen i Vadehavsområdet organiseres og markedsføres hovedsageligt gennem
turistorganisationernes sammenslutning Destination Sydvestjylland, repræsenteret
ved hhv. Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune. Destination Sydvestjylland er ved at udvikle sig og har igangsat en række initiativer, f.eks. pakkerejser, ruter
til vands og lands og temaer som fx gastronomi og kunst, og samarbejder med lokale
aktører omkring formidling af områdernes aktiviteter.
Sommerhuse udgør den største del af overnatningsmulighederne efterfulgt af campingpladser, ferielejligheder og –centre, mens andelen af hoteller er begrænset. Turismen er sæsonbetonet, men de mange natur- og kulturhistoriske værdier i Vadehavsområdet danner potentiale for at udvikle turismen udenfor højsæsonen. Områdets
unikke identitet danner grundlag for markedføringen som feriemål.
Natur- og kulturhistoriske formidlingstilbud varetages hovedsageligt af offentlige og
selvejende institutioner, museer og natur- og kulturhistoriske centre. Der er dog sket
en opblomstring af private aktører på området. I Vadehavets Formidlerforum indgår 25
institutioner i et samarbejde om at styrke den integrerede formidling indenfor natur- og
kulturhistorien. Udstillinger, foredrag, rundvisninger på museer samt guidede rundture
er eksempler på den direkte formidling, som allerede er velbesøgt i området året
rundt. Eksempler på indirekte formidling er bl.a. de digitale tiltag, hvor det fx via bluetooth er muligt at downloade informationsmateriale. Området danner altid rammen
for formidlings- og forskningsprojekter af varierende omfang og økonomi.
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den jyske vestkyst,
BEK nr 860 af 15/09/2005

17

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet, BEK nr 867 af 21/06/2007
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den jyske vestkyst,
BEK nr 860 af 15/09/2005
18
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Erhverv – målsætninger og vurdering
Landbrugsdrift er et kulturbærende element i Vadehavsområdet, hvilket fremgår af
planens målsætninger. Naturarealer skal bevares og kvalitet og mangfoldighed styrkes, mens landbrugsdrift, der sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter skal
bevares og fremmes.
Planen angiver jordfordeling som et værktøj til at opnå indgåelse af plejeaftaler og
bedriftsmæssig samling af arealer. Tiltagene vil kunne bidrage til ændret drift fra fx
slæt til afgræsning eller konventionel drift til økologisk. Nationalparken vil hjælpe landbrugene til at opnå særlige støtteordninger fra EU. Da initiativerne er baseret på frivillighed og samarbejde, vil det være muligt for landbrugene at opnå medbestemmelse
ved aftale om eventuelle miljøforbedrende tiltag i driften af landbrugsarealerne.

Målsætning 2
Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør
bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet
og områdets karakterarter.

Potentialet for omlægning til græs er begrænset, idet størstedelen af landbrugsjorden i
nationalparken allerede er udlagt til græs. Der er dog et forholdsvis stort potentiale for
omlægning til økologi.
Indenfor rammerne af det trilaterale vadehavssamarbejde har man i en årrække forsøgt at skabe en model for fælles gåseforvaltning, som kan blandt andet kan medføre fastlæggelse af særlige områder for gæs og andre områder, hvor gæssenes påvirkning af landbrugsdrift vil blive reduceret. Dette arbejde ønsker nationalparken at
understøtte.
Fiskeriet i området er restriktivt reguleret, og nationalparkplanen sætter ingen skærpede rammer for fiskeriet som erhverv. Nationalparken vil dog arbejde for at udvikle
vadehavsrejer som lokalt produkt og samtidig bidrage til kortlægning af retlige bindinger samt bidrage til forundersøgelser for produkt og marked, hvilket vurderes at have
en positiv effekt på fiskeriet som selvstændigt erhverv og turistmål.
Planen omfatter ingen konkrete rammer for erhvervene, men lægger op til indgåelse
af aftaler ad frivillighedens vej og mod kompensation. Planens vedtagelse vil dermed
ikke føre til begrænsningerne for landbrug eller fiskeri, som ikke allerede eksisterer for
Vadehavsområdet som Natura 2000 område. Det vurderes samlet set, at nationalparkplanens målsætninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning, som
forvalter natur- og miljø i forhold til landbrug og fiskeri.
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Målsætning 6
Udviklingen af friluftsliv og turisme skal
ske på et bæredygtigt grundlag og i
samarbejde med lokalbefolkningen,
turisterhvervet og områdets formidlingsinstitutioner.
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Det er nationalparkplanens målsætning, at udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på
et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og
områdets formidlingsinstitutioner. Nationalparkplanen vil sikre dette bl.a. ved at udvikle
en strategi i samarbejde med Destination Sydvestjylland, lokalsamfundene og relevante organisationer samt udbyde kurser mv. indenfor oplevelsesøkonomien.
Konsekvenserne for natur- og kulturhistoriske værdier samt lokale miljøer skal overvåges. Indtjeningsmulighederne indenfor turisterhvervene skal fremmes gennem udviklingsprojekter, der fremmer samarbejdet mellem de relevante aktører. Planen sætter desuden rammer og målsætninger for, at naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier skal udvikles og styrkes. Udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og -faciliteter udgør
virkemidlerne. Klimahensyn skal fremmes ved bl.a. at koordinere aktiviteter med den
kollektive trafik og understøtte brugen af miljøvenlige transportformer, fx cykler, eldrevne turbåde m.v. Den største indsats indenfor klimaområdet sikres gennem Det
Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Målsætning 8
Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og
kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og
udvikles i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter.

Planen videreudvikler eksisterende tværkommunale og internationale samarbejder
indenfor turismen, men vil derudover kunne bidrage positivt til markedsføringen af
områdets natur- og kulturværdier samt
lokale produkter gennem branding som
Målsætning 9
nationalpark. Det koordinerede arbejde
Forskning skal understøttes og unomfatter udarbejdelse af informationsdervisning styrkes gennem etablemateriale på flere sprog, hvilket kan
ring af faciliteter og undervishave en positiv effekt i forhold til at
ningstilbud, herunder tilbud der
minimere risikoen for ulykker. Oplysfremmer natur-, kultur- og miljøbeningsmateriale vil oplyse turister om de
vidstheden hos børn og unge.
sikkerhedsmæssige forbehold der skal
udvises, når man fx opholder sig i et område med kraftigt tidevand, som det er tilfældet for vadehavsområdet.
Mulighederne for forskning og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og
undervisningstilbud. Det vurderes, at nationalparken vil have en positiv effekt på formidlings- og forskningsprojekter, grundet muligheden for en koordineret indsats for
hele nationalparken samt ansøgning om nye former for støttemidler i EU.
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Planen fastsætter ingen konkrete rammer for udbygning og placering af nye overnatningsmuligheder, undervisnings- eller servicefaciliteter. Enhver etablering af anlæg,
planlægning af aktiviteter mv. er begrænset og styret af retlige bindinger ift. Natura
2000, kommuneplanrammer, strandbeskyttelseslinjer m.v. Planens målsætninger vurderes derfor at være i overensstemmelse med eksisterende retningslinjer for aktiviteter og bebyggelse i nationalparkområdet.

3.6.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde – miljøstatus
Siden 1982 har Danmark indgået i regeringssamarbejdet med Holland og Tyskland
om beskyttelsen af Vadehavet – Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Den første
fælles forvaltningsplan Vadehavsplanen samt overvågningsprogram blev vedtaget i
1997. Hensigten er, at forvaltningen af Vadehavet skal ske som én økologisk enhed
og aldrig med udgangspunkt i nationale eller regionale grænser. Resultaterne af samarbejdet er bl.a. indarbejdet i dansk lovgivning gennem vadehavsbekendtgørelsen,
som regulerer alle aktiviteter og færdsel i området. Samarbejdet indbefatter også interessenter fra de tre lande, som via den uafhængige sammenslutning VadehavsForum
kommer med sine bidrag til strategier og udviklingsmuligheder i Vadehavsområdet.
I 2009 blev de tyske og hollandske vadehavsområder optaget som UNESCO verdensnaturarvsområde, mens Danmark endnu ikke har besluttet, om den danske del
skal indstilles til optagelse på listen. Beslutningen skal efter hensigten fremlægges på
næste konference i 2014.
De tre landes regeringer har fremsat en række målsætninger for samarbejdet, herunder opretholdelse af et naturligt økosystem, tilpasning til klimaændringer m.v., bevarelse af landskabsværdier og kulturarven, opnå bæredygtig udnyttelse i henhold til
Biodiversitetskonventionen og Habitatdirektivet samt opnå offentlighedens opbakning
til beskyttelse af Vadehavet.
Konkrete samarbejdsinitiativer omfatter fx udarbejdelse af en model for fælles gåseforvaltning, som stadig ikke er tilvejebragt. Etablering af særlige områder til gæs, der
overvintrer eller opholder sig i Vadehavsområdet mod kompensation samt friholdelse
af andre områder fra gæssene. I nationalparken er emnet særligt relevant, idet en stor
andel Bramgæs søger føde på græs og på vintersæd på Mandø.
Det Trilaterale Vadehavssamarbejde – målsætninger og vurdering
Nationalparken vil i første halvdel af
planperioden udarbejde et forslag til en
forvaltningsplan for gæs i den danske
del af Vadehavet samt undersøge mulighederne for en grænseoverskridende
indsats i samarbejde med Tyskland og
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Målsætning 11
Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.
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Holland. Initiativet vil evt. kunne betyde udlægning af særlige områder for gæs og
andre områder, hvor gæssene i mindre grad vil blive tolereret. Da arbejdet allerede
pågår i det Trilaterale Vadehavssamarbejde vurderes det, at nationalparkplanen vil
bidrage til en igangværende og uundgåelig proces.
Det Trilaterale Vadehavssamarbejdes formål understøttes af initiativerne i nationalparkplanen, som udover at sætte rammer for udviklingen i den danske del af Vadehavet også påtænker at inddrage Tyskland og Holland i videst mulig udstrækning. Dette
fremgår af, at udarbejdelse af en strategi for bæredygtig turisme og friluftsliv skal ske i
samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, Destination Sydvestjylland,
lokalsamfundene og relevante organisationer. Det grænseoverskridende samarbejde
skal ifølge nationalparkplanen omfatte en sikring af Vadehavets maritime og arkæologiske værdier, herunder konsekvenser for deres bevarelse som følge af klimaændringer. Samarbejdet omfatter desuden udviklingsprojekter indenfor undervisning og
forskning.
Samarbejdet mellem nationalparker skal ligeledes foregå på tværs af grænser med
det formål at gennemføre projekter med et fælles udviklingsperspektiv indenfor bæredygtig forvaltning, formidling og markedsføring. Nationalparken deltager desuden i
processerne omkring opstilling af Vadehavet som kandidat til verdensnaturarvsområde og vil være repræsenteret i bestyrelsen for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
samt VadehavsForum, deltage i regeringskonferencer og relevante fælles projekter og
arbejdsgrupper. Nationalparkplanen vurderes derfor at styrke synligheden af indsatsen i den danske del af Vadehavsområdet og deraf have en positiv effekt på Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.
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4.

KUMULATIVE EFFEKTER

Idet nationalparkplanen har til formål at understøtte og forbedre mulighederne for natur, kultur, befolkningen, turismen og lokale erhverv gennem bæredygtige tiltag, og da
disse ikke på nuværende tidspunkt er konkretiseret, hvad angår fx etablering af rekreativ infrastruktur, renovering af bygninger eller andre anlæg, vurderes planen ikke at
indgå i kumulation med andre projekter, hvad angår støj, forstyrrelser, emissioner og
lignende gener, som kan påvirke omgivelserne negativt.
Der er derfor ikke foretaget nærmere undersøgelser af nationalparkplanens kumulative effekt.
5.

0-ALTERNATIVET

Geologi og landskab
Der er i de enkelte kommuneplaner fremsat målsætninger og retningslinjer til bevarelse af de geologiske formationer og karakteristiske kulturlandskaber, men der indgår
ikke hensigter om udarbejdelse af konkrete forslag til bevarelse og styrkelse af de
naturlige processer, som der er initiativer til i nationalparkplanen. Hvis nationalparkplanen ikke gennemføres vil styrkelsen antagelig, om end ikke udeblive, så have et
længere tidsforløb.
Naturværdier
Størstedelen af naturområderne i nationalparken er beskyttet af anden lovgivning i et
eller andet omfang, hvor især habitatdirektivet, vandrammedirektivet og naturbeskyttelsesloven har betydning for udviklingen og forvaltningen af området. Denne beskyttelse, sammenholdt med vand- og naturplanerne og andre forvaltningsplaner til beskyttelse af f.eks. særlige arter, betyder, at der vil blive igangsat indsatser, der skal
sikre eksisterende naturværdier og startet processer, der genopretter truet natur til
fremme af den biologiske mangfoldighed generelt. Processen mod henholdsvis ”god
økologisk tilstand” og ”gunstig bevaringsstatus” vurderes at forløbe langsommere, hvis
nationalparkplanen ikke gennemføres, da de konkrete tiltag, til f.eks. begrænsning af
tilgroning og bekæmpelse af invasive arter samt forskellige former for frivillig indsats i
nationalparkens regi, vil styrke de øvrige indsatser.
Kulturarv og kulturhistorie
Der er med udfærdigelsen af Vadehavets Kulturatlas dannet grundlaget for det videre
arbejde med at bevare og udvikle områdets kulturværdier i kommunernes bevaringsog planlægningsarbejde. Dette arbejde vil blive gennemført indenfor de rammer, der
er ressourcer til, såfremt nationalparkplanen ikke gennemføres. Samarbejdet mellem
involverede instanser (Kulturstyrelsen, kommunerne, museerne og private fonde) og
samarbejdet på tværs af landegrænserne forventes at blive af et mindre omfang, hvilket vurderes at ville svække udarbejdelsen af helhedsløsninger. Formidling, der bl.a.
har til formål at udbrede kendskabet til kulturhistorien i området og gøre den til et aktiv
for egnen, vurderes også at blive af et mindre omfang uden gennemførelse af nationalparkplanen.
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Befolkning og friluftsliv
Der er iværksæt en række initiativer til udvikling af landdistrikterne, og indsatsen fra
lokale og kommuner vil fortsætte, også hvis nationalparkplanen ikke gennemføres.
Ligeledes vil kommunernes arbejde for at styrke mulighederne for friluftslivet og udbygge det rekreative stisystem fortsætte, men det vil stadig kræve en koordineret indsats mellem områdets kommuner, øvrige danske kommuner og nabolande, såfremt
der skal opnås en tilsvarende geografisk sammenhæng, som nationalparkplanen lægger op til.
Erhverv
Landbrug og fiskeri er i dag begrænset i sine aktiviteter af en lang række retlige bindinger, men særligt i forhold til beskyttelsen af Vadehavet som Natura 2000 område.
Hvis nationalparkplanen ikke gennemføres, vil nogle af udviklingsmulighederne for
landbrug og fiskeri som kulturbærere forsvinde, men erhvervene vil fortsat være begrænset af hensyn til beskyttelsen af områdets naturværdier.
Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
Uden nationalparkplanens indflydelse vil Det Trilaterale Vadehavssamarbejde fortsætte som hidtil, men den overordnede koordinering mellem interessenter vil afhænge af
det eksisterende VadehavsForums indsats. Synligheden af den danske del af Vadehavet vil ikke blive styrket gennem repræsentation i såvel bestyrelserne som arbejdet i
diverse interessent fora og –organisationer. Danmark vil miste indsatsen fra Nationalparken med hensyn til at få den danske del af Vadehavet optaget på UNESCOs liste
over verdensnaturarven.
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6.

OVERVÅGNING OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Overvågning
Natur- og miljøovervågning, herunder administration og planlægning af bl.a. kystbeskyttelse, kulturhistorie og landskab indgår allerede som en del af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, som nationalparkplanen understøtter. Samarbejdet med Tyskland
og Holland er centreret omkring den fælles vadehavsplan samt det fælles overvågningsprogram.
I henhold til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet er overvågning en del af
målsætningerne for udviklingen af nationalparken:


Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres

I første planperiode 2013-18 udarbejdes et overvågningsprogram hovedsageligt baseret på data fra eksisterende kilder, bl.a. vand- og naturplaner, kommuneplaner, samarbejdet indenfor turistorganisationerne (Destination Sydvestjylland), Det Trilaterale
Vadehavssamarbejde samt nationalparkens egne projektdata og viden opnået fra
andre nationalparker både nationale og internationale. Fra midten af første planperiode vil de første overvågningsdata blive offentliggjort på nationalparkens hjemmeside.
Dataene vil blive anvendt i evalueringsarbejdet af nationalparkplanen samt den efterfølgende revurdering og udarbejdelse af efterfølgende planer for nationalparken.
Afværgeforanstaltninger
I bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet indgår afværgeforanstaltninger som en
del af målsætningerne for nationalparkens udvikling, fx


Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en
landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter.



Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i
samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner.



Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v.



Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

Planen koordinerer de mange hensyn til såvel natur, kultur, befolkning og erhvervene i
nationalparkområdet. Udviklingspotentialet indenfor turismen må ikke udnyttes på
bekostning af naturen eller lokalbefolkningen. Konkrete afværgeforanstaltninger skal
derfor indgå i det videre arbejde, hvor bl.a. den rekreative infrastruktur skal udbygges.
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8.

ORDFORKLARING

Ebbe Tidevandsperioden fra højvande til lavvande (faldende vandstand).
Faskingærde Dobbelte pælerækker i vaden – udfyldt af sammenbundtede granris (se også
slikgårde).
Flod Tidevandsperioden fra lavvande til højvande (stigende vandstand).
Geest (gest) Frisisk udtryk for landskaber i Vadehavsområdet skabt under istiderne (bakkeøer,
hedesletter). Betyder ’det høje, tørre og sandede land’.
Havn Lokalitet, hvor større, havgående skibe kunne ankre op, og fragt kunne omlastes til fladbundede lægtere, som kunne fragte lasten op ad åerne til byerne.
Grøblerende Parallelt gravede render i vaden eller i marsken, som medvirker til at aflede vandet.
Højsand Sandbanke uden vegetation, som ikke overskylles af tidevandet ved normalt højvande.
Højvande Tidspunktet, hvor tidevandets vandstand er højest.
Klæg Marskens jordbundstype. Består af 40-45 % ler, 40-55 % silt, 5-15 % sand og 10-20 %
uorganisk materiale.
Klæggrav Vandhul eller sø - opstået ved afgravning af klæg til digeforstærkning.
Kog Inddiget marskområde.
Ladeplads Havn uden for købstad, hvor lasten kunne omlades.
Lavvande Tidspunktet, hvor tidevandets vandstand er lavest.
Låningsvej Vej anlagt på vaden mellem to rækker af faskiner (låning) fyldt op med klæg eller
sten.
Marsk Det flade land ved Vadehavet dannet af havet. Kommer fra det latinske ord ’mare’ (hav).
Pril Tidevandsrende i vaderne.
Silt Uorganisk materiale i kornstørrelse mellem sand og ler.
Skummede ager Mindre jorde og haver, der blev dannet, når man måtte skovle de dyrkede
arealer fri for flyvesand, og markerne derved blev forsænkede felter mellem diger dannet af det
opgravede sand. Især kendt fra Rømø og Fanø.
Slik Finkornet materiale, der sammenkittes til klæg. Har et højt indhold af organisk materiale.
Slikgård Indhegninger med faskingærder langs vadehavskysten og langs dæmninger. Tilbageholder tidevandets indhold af slik og fremskynder dermed dannelsen af marsk.
Vade Område, der tørlægges ved lavvande.
Værft (varf) Menneskeskabt forhøjning i marsken, hvor husene kunne opføres i sikkerhed for
stormfloder. Der findes ca. 50 i det danske vadehavsområde.

(Kilde: Nationalparkplan Vadehavet 2013-18, s. 155)
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BILAG 1: SCOPINGSKEMA

Ikke relevant

Påvirkning

Planens indvirkning

Undersøges
ikke
yderligere

Behandles
i
miljøvurdering

Ingen påvirkning

9.

Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

Geologi, jordbund og landskab
X

Geologiske forhold

X

Jordforurening

X

Landskabelige værdier

Fredede områder

Markante geologiske formationer bevares og synliggøres.

X

Planen omfatter ingen rammer for aktiviteter, der kan
føre til jordforurening.
Karakteristiske landskaber
bevares og udvikles, bl.a.
under fremme af naturens
frie dynamik, og forskellen
mellem by og land bevares/styrkes.
Overvågning
som grundlag for næste
planperiode.
Kulturskabte
arealer skal bevares, og
deres mangfoldighed styrkes. Landbrugsdrift som
sikrer kulturlandskabet og
områdets karakterarter skal
bevares.
Planen omfatter ingen specifikke rammer for fredede
landskabsområder, men i
detailplanlægningen skal der
tages hensyn til de fredede
arealer, der omfatter ca.
9.000 ha.
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Vurderes
ikke yderligere

X

Vandstandsændringer

Indledende redegørelse

Med de hidtidige prognoser
forventes det, at det danske
Vadehav vil bestå pga. aflejring af rigelige mængder af
kystnært sediment. Trussel
mod kysttypen er eksisterende diger (etableret gennem de sidste 500 år), der
betyder, at de områder, der
kan oversvømmes og modtage sediment er blevet mindre, så der totalt set aflejres
mindre sediment i hele Vadehavssystemet. Der er
ingen særlige planrammer
for vandstandsændringer i
forhold til det geologiske
landskab.

Naturværdier (biologisk mangfoldighed)
Natura 2000 områder
og Ramsarområder

X

Prioritere tiltag, som understøtter den statslige og
kommunale indsats.
Naturvejledning, formidling,
forskning og samarbejde.
Overvågning som grundlag
for næste planperiode.

Anden beskyttet natur

X

Medvirke til at bevare og
styrke kvaliteten samt mangfoldigheden i den del af naturen, som ikke er omfattet af
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Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

natur- og vandplaner. Herunder sætte fokus på de
mest truede og fragmenterede naturtyper og formindske
trusler.
Naturvejledning, formidling,
forskning og samarbejde.
Overvågning som grundlag
for næste planperiode.
Flora og fauna

X

Arbejde for en plan for særligt truede plante- og dyrearter og påbegynde eller understøtte særlige projekter.
Beskytte mod forstyrrelser.
Naturvejledning, formidling,
forskning og samarbejde.
Overvågning som grundlag
for næste planperiode.

Støj og slitage

X

Udarbejde oversigt over
særligt sårbare naturtyper og
arter og beskrive graden og
typen af sårbarhed. Foreslå
initiativer som kan imødegå
negativ påvirkning. Medvirke
til at gennemføre foranstaltninger. Overvågning som
grundlag for næste planperiode.

Biologiske
spredningskorridorer

X

Vurdere muligheden for at
skabe forbedret sammenhæng mellem naturområder.
Samarbejde.
Overvågning
som grundlag for næste
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Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

planperiode.

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

Planen
indeholder
ikke
rammer
for
skovrejsning/skovnedlæggelse.

Fredede områder

X

Planen indeholder ikke ingen
rammer for fredninger af
hensynet til dyre- og plantelivet, men i detailplanlægningen skal der tages hensyn til
disse fredninger.
X

Overfladevand

Vandstandsændringer

X

Vurdere naturtilstand i klæggravene, behov og potentiale
for genopretning. Retablering af mindst fire klæggrave.
Initiativ til forundersøgelser
og arbejde for at rejse kapital
til genopretningsprojekter i
tilknytning til de større vandløb.
Udarbejdelse af plan og
gennemførelse af projekter
for forbedring af forholdene
for engfugle, herunder hævning af vandstand.
Indeholder ikke planrammer
for vandstandsændringer i
forbindelse med f.eks. klimaændringer
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Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

Kulturarv og kulturhistorie
Kirker og -omgivelser

X

Arkitektoniske værdier

X

Arkæologiske værdier

X

Fortidsminder

X

Fredede/bevaringsværdige
bygninger

X

Støtteordninger vil bidrage til
at fremme bevaringstiltag og
synliggørelse af kulturhistoriske elementer samt foretage
udgravninger og traditionel,
nænsom renovering af bygninger.
Kulturmiljøer og kulturhistoriske elementer der fortæller
om Vadehavet skal bevares,
synliggøres og gøres tilgængelige.
Planen omfatter ingen specielle rammer for fredede
bygninger, men i detailplanlægningen skal der tages
hensyn til disse.
Mulighederne for kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.
Gennem Det Trilaterale Vadehavssamarbejde gennemføres et grænseoverskridende samarbejde ift. at sikre
Vadhavets maritime, arkæologiske værdier bl.a. ved at
vurdere klimaændringernes
konsekvenser for deres be-
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Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

varelse.

Befolkning og friluftsliv
Sundhedstilstand

X

Det er en central målsætning
i planen, at udviklingen af
nationalparken skal ske i et
samspil med omgivelserne
og på et bæredygtigt grundlag. Planens rammer for
udvikling af fx turismen omfatter ingen udbygning af
veje eller etablering af anlæg, som kan foranledige
trafik og støj.

Materielle goder

X

Planens initiativer forventes
at fremme bosætning og
styrke erhvervspotentialet i
lokalområdet.

Friluftsaktiviteter

X

Natur- og kulturhistoriske oplevelser

X

Mulighederne for friluftsliv,
natur- og kulturhistoriske
oplevelser skal styrkes og
ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med
lokalbefolkningen.

Infrastruktur

X
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Planlægning af overordnet
sti- og rutenet for bæredygtig, rekreativ færdsel med
udgangspunkt i eksisterende
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Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

infrastruktur samt planlægge
og iværksætte videreudvikling heraf. Etablering af servicefaciliteter.
Beskyttelseslinjer

X

Planlægning af stier, rastepladser, adgang til drikkevand, internet, strøm mv.
(servicefaciliteter) skal sikre
den rekreative infrastrukturs
funktion.

X

Landbrugsdrift, der sikrer
kulturlandskabet og områdets karakterarter skal bevares/fremmes. Driftsøkonomien på marskarealer kan forbedres gennem særlige produkter, markedsføring eller
tilskud.
Landbrug indgår i kulturhistorien, der fortæller om
Vadehavet og skal derfor
bevares, synliggøres og
gøres tilgængelig.

Erhverv
Landbrug

Fiskeri

X

Fiskeri indgår som en del af
Vadehavets kulturhistorie og
skal bevares, synliggøres og
gøres tilgængelig. Planen
omfatter ingen rammer for
fiskeriet som erhverv.
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i
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Turisme

Ingen påvirkning
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Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

Udvikling af turismen skal
ske på et bæredygtigt grundlag. Strategien for bæredygtig turisme udarbejdes i
samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde,
Destination Sydvestjylland,
lokalsamfundene og relevante organisationer.
Overvågning af konsekvenser for natur og kulturhistoriske værdier samt lokale
miljøer. Indtjeningsmuligheder skal fremmes gennem
udviklingsprojekter,
der
fremmer samarbejdet mellem aktører.

Affaldsproduktion

Formidling og forskning

X

Planen indeholder ingen
målsætninger eller rammer
som relaterer sig til affald og
håndtering heraf.
X

Udbygning og koordinering
af aktiviteter, etablering af
servicefunktioner og faciliteter skal styrke og udvikle
naturvejledning og formidling.
Etablering af faciliteter og
undervisningstilbud
skal
understøtte forskning og
styrke undervisningen, også
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Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

internationalt.
Udarbejdelse af en dansk
platform for en tværgående
forskningsindsats i en koordineret indsats med Det
Trilaterale Vadehavssamarbejde.
Kurser og information indenfor oplevelsesøkonomien.
Udledning af spildevand

X

Etablering af servicefaciliteter m.v. vil i de konkrete
tilfælde ske i overensstemmelse med gældende regler
for udledning af spildevand.
Planens sætter ingen rammer for udledning af spildevand.

Grundvand

X

Beskyttelse af grundvandsressourcen indgår ikke i
planens målsætninger.

Luftforurening (støv,
lugt og andre emissioner)

X

Ingen planrammer for luftforurening.

Trafik og emissioner
fra trafik til og fra nationalparken

X

Planen omfatter ingen målsætninger for udbygning af
vejnettet.

Risiko for ulykker

X
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og engelsk) bl.a. om sikkerhed.
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Påvirkning

Undersøges
ikke
yderligere

Behandles
i
miljøvurdering

Indledende redegørelse

Vurderes
ikke yderligere

X

Påvirkning af klima

Pesticider, kemikalier,
miljøfremmede stoffer

Ingen påvirkning

Ikke relevant

Planens indvirkning

X

Klimahensyn skal fremmes
indenfor erhverv med tilknytning til nationalparken.
Planen sætter ingen rammer
for brugen af pesticider, kemikalier eller miljøfremmede
stoffer. Eventuelle begrænsninger i fx driften af landbrugsarealer vil foregå ved
opkøb, ændret drift med
tilskud og af frivillighedens
vej.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
Samarbejde
mellem
Danmark, Tyskland og
Holland

X
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Det Trilaterale Vadehavssamarbejde inddrages i miljøvurderingen under de relevante emner. Optagelse af
den danske del af Vadehavet på verdensarvslisten vil
medføre øget grænseoverskridende vadehavssamarbejde.
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BILAG 2: NATURA 2000 – FLORA OG FAUNA
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