Nationalpark Vadehavet

Det danske landskab er under hastig forandring. Befolkningens syn på landskab og natur er i opbrud.
Forskellige interessegrupper markerer sig med meget forskellige syn på, hvordan det åbne land,
herunder landbrugslandskabet, skal bruges.
Udpegning af naturområder af forskellige observans i Danmark er spændende, men også udfordrende i forhold til den landbrugsmæssige landskabspleje i områderne, og i særdeleshed for landbrugene samt den dyrkningsmæssige udnyttelse af landbrugsarealerne, som støder op til naturområderne.
Det er vigtigt for landbrugserhvervet at få belyst mulighederne og begrænsningerne i naturområder
med afsæt i landbrugsbedriften. Det vil sige, at få skabt et landbrugsfagligt grundlag for vurdering
af mulighederne og konsekvenserne ved udøvelse af landbrugserhvervet i og uden for naturområder ved hjælp af forskellige landskabsanalyser samt sanerings- og dispositionsplaner for gårdejendommen.
I forbindelse med pilotprojekt Nationalpark Vadehavet er der med baggrund i ovenstående udarbejdet følgende beskrivelse af muligheder og begrænsninger for:
kødkvægs- og fåreejendom ejet Anne og Niels Chr. Nielsen, Mandø, Ribe
kvægejendommen ”Enggården” ejet af Wilma og Marcel van den Hengel, Hjemsted, Skærbæk

Rapporten er udarbejdet maj 2005 af

ved
Kvægbrugskonsulent Jørgen Aagreen, Sønderjysk Landboforening
Natur- og vildtplejekonsulent Peter Borgen, Ribe Amts Familielandbrug
Arkitekt m.a.a. Anna Dorte Hansen, Landscentret, Byggeri og Teknik
Arkitekt m.a.a. Kræn Ole Birkkjær, Landscentret, Byggeri og Teknik
Rappporten er støttet af Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet på baggrund af en ansøgning fra
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret; Ribe Amts Landboforeninger; Ribe Amts Familielandbrug; Sønderjysk Familielandbrug og Fælleslandboforeningen for Nordslesvig.

Forord
Landbruget er i dag et stærkt reguleret erhverv, og der må i fremtiden forventes endnu flere lovmæssige begrænsninger både i og uden for naturområder.
Den offentlige planlægning kan opdeles i generelle reguleringer, planregulering og detailregulering.
Landbruget er også reguleret gennem støtteordninger, som er frivillige og afgiftsreguleret.
Offentlig regulering omfatter desuden ekspropriative indgreb og offentlig opkøb af arealer eller
ejendomme. Endelig er der jordfordeling som redskab til omfordeling af landbrugets arealressourcer, som reelt altid gennemføres på frivilligt grundlag.
Denne rapport beskriver nogle muligheder og begrænsninger for to forskellige landbrug i undersøgelsesområdet i forhold til pilotprojektet ”Nationalpark Vadehavet”.
Daværende miljøminister Hans Chr. Schmidt har i en kronik i LandbrugsAvisen den 11. april 2003
udtalt, at der ikke vil ske yderligere reguleringer, når vi taler ”Nationalparker”. Skulle der mod forventning komme regulerende indskrænkninger i driftsmulighederne, som landbruget ellers ikke
bliver mødt med, skal det ske med kompensation.
Detailreguleringer er ofte skønsprægede afgørelser, hvor myndighederne skal varetage de hensyn,
som ligger bag de generelle bestemmelser. Her vil naturområder, herunder områder med internationale forpligtigelser, indgå med stor vægt. Det kan betyde, at det i nogle områder kan være sværere
at opnå produktionstilladelser end i andre områder. På den anden side tilsigter lovene at regulere
det åbne land, så landbrugs- og naturhensyn fremmes. Landbruget vil således typisk ikke være i
konkurrence med andre erhvervsinteresser, bosætning eller rekreative interesser. Tilskud vil også i
vidt omfang kunne målrettes ”naturområder”.
Landbrugsdrift og plejeforanstaltninger er nødvendige for at opnå de landskabstyper, mange forbinder med det danske landskab, landbrugslandskab.
I de følgende beskrivelser er der skitseret nogle udviklingsmuligheder for de to forskellige landbrug.
Der er peget på mulige driftsformer og forretningsområder samt relevante reguleringer.
Der er ikke gennemført strukturanalyser m.v., men der henvises til rapporten ”Erhvervs- og velfærdsøkonomisk analyse af Nationalpark Vadehavet” udarbejdet af rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS.
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Landbrug med kødkvæg og får
Anna og Niels Christian Nielsen
Mandø, Ribe

Familien Nielsen har en stor kærlighed til Mandø og øsamfundet på Mandø. Man fornemmer et
dybt engagement i Mandøs sjæl og en stor indsigt i og en dyb respekt for de naturkræfter, der hersker på øen.
Familien har ikke ambitioner om, at øens landbrug skal være konkurrencedygtige på det konventionelle landbrugs betingelser. Det har det aldrig været, og det vil det aldrig blive. Familien ønsker
dog fortsat at sikre landbrugserhvervet på Mandø, både som et historisk, men også et fremtidigt
betydningsfuldt erhverv for øen. Familien vil gerne gå alternative veje indenfor landbrugserhvervet,
og familien er således glade for rollen som natur- og landskabsforvaltere i det omfang, de kan leve
af det. De er åbne overfor mulighederne for nicheproduktion, og de har overvejet muligheden for
at etablere en gårdbutik på øen, hvor de kan sælge deres egne produkter.

Familien Nielsen
Gårdens ejere Anna og Niels Christian Nielsen er begge født og opvokset på Mandø. De har tre
børn i skolealderen. Niels Christian Nielsen er fåreavler og kødkvægproducent, og samtidigt udfylder han en række andre vigtige funktioner i samfundet på Mandø, som blandt andet kirketjener,
graver, strandfoged og digegreve. Anna Nielsen er tidligere dagplejemoder og nu hjemmehjælper.
Parrets 3 børn går i skole på fastlandet, og de tager dagligt turen af låningsvejen som forbinder
Mandø med fastlandet.

Luftfoto over Mandø

”DDO®, copyright COWI”

Mandø - øen i Vadehavet
Som indledning til rapporten om gårdejendommen, Mandø Byvej 24, Mandø, samt generelle betragtninger, analyser og vurderinger af landbrugets muligheder og begrænsninger på Mandø, citeres fra to for sagen aktuelle bøger.
Følgende afsnit er citeret fra ”Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet samt Saltvandsakvariet i Esbjerg,
Sjæk´len 2001”. Afsnittet er skrevet af Mette Guldberg og Adam Schacke:
Mandø er som den eneste ø i det danske Vadehav beskyttet af et havdige hele vejen rundt om øen,
undtagen langs den klitbeklædte vestkyst. Bebyggelsen ligger samlet i Mandø by, som ligger beskyttet mod havet i vest af føromtalte klitrække. I Mandø by ligger og har ligget flere institutioner,
der vidner om livet midt i Vadehavet. Her er bl.a. den lille hvidkalkede kirke bygget, eller ombygget
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1727, vindmøllen, der opførtes i 1830 og ændredes i 1960 som afløser for den ældre stubmølle,
kroen i det tidligere forsamlingshus og redningsstationen bygget 1912 efter et forlis i 1911, hvor
flere druknede. Endvidere er der i dag museum i et hus, der fremstår som et skipperhjem fra 1800tallet.

Byvejen med Niels Christian Nielsen’s gård samt kroen

Mandø Kirke

Den eneste måde at komme til øen på – ud over med båd – er over havbunden ved ebbetid ad
låningsvejen eller ad ebbevejen. Man kommer da først til Gammel Mandø, hvor by og kirke lå, indtil stormfloden tvang beboerne væk. Da øen blev nævnt første gang i 1200-tallet lå byen på den
nordlige del af den nuværende ø, men omkring midten af 1500-tallet flyttede den til sin nuværende
placering i læ bag klitterne. Herfra dyrkede man den nærmeste jord, der blev inddiget ved et sommerdige af tang omkring 1830, det såkaldte ”Toftegårdsdige”. Det første rigtige havdige blev først
opført 1887 og sikrede herved større markarealer mod oversvømmelse. I dette dige findes en støpe,
som er en passage gennem diget, der i tilfælde af stormflod kan lukkes med planker og sandsække.

Dyrknings- og afgræsningsflader samt ynglefugleområde Vandregulering og græsflade

Diget blev gennembrudt flere gange ved stormflod, bl.a. 1911 og 1923, hvorved der opstod et hul
ved den østlige del af diget. Som en konsekvens af det svage dige og for at beskytte jorden uden
for det gamle dige opførtes 1935-37 det nuværende havdige, ringdiget. Først med dette dige blev
de to dele af Mandø forenet til én ø.
Endvidere citeres fra bogen ”Mandø i hundrede år”, af MariAnna Zenius, BYGD 1983, som er det
første resultat af forskningsprojektet ”Vadehavets Kulturhistorie”:
De fleste mandøbeboere ser tydeligt, at Mandø´s fremtid ligger i udnyttelsen af de rekreative muligheder, selv om alle er klar over – og ønsker – at det bliver i begrænset omfang. Dels af hensyn til
øens ringe størrelse, dels på grund af de specielle naturforhold. Mandø vil næppe blive rendt over
ende som naboøerne, fordi bademulighederne er langt ringere.
Mandø´s tiltrækning skyldes hovedsageligt de særlige naturforhold og der rige fugleliv forår og efterår, men for de fleste turister rækker en endagstur.
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Låningsvejen til Mandø er ved at blive kendt og dermed et øget trafikpres

Mandø omtales første gang i 1231 og var da ejet af kongen. I 1741 købte beboerne øen på en
auktion. Dengang var skibsfart hovederhvervet for mændene, mens kvinderne tog sig af landbruget. I 1890 havde øen 262 indbyggere, i dag kun omkring 55.
Når man bor på en ø med en ”delvis fast” forbindelse til hovedlandet påvirker det livet og mentaliteten blandt øens beboere. Man lever med ”vejret som nabo” på godt og ondt, og det kræver
et stort kendskab til de forskellige vejrlig, og deres indflydelse på bl.a. fastlandsforbindelsen og digerne. Vejrkendskabet er særligt vigtigt, når man som landmand har får og kødkvæg græssende på
digerne. Man skal være opmærksom på at få dyrene ”i land” når der er optræk til uvejr, højvande
mv.
Øsamfundets eksistens er totalt afhængigt af den samlede digekonstruktion rundt om øen, som
sikrer beboerne, dyrene, bygningerne og jordbruget mod havet. Afgræsningen og vedligeholdelsen
af diget, har derfor altid været vigtig for de 70-80 faste beboere på Mandø. Erhvervslivet på Mandø
er i dag baseret på turisme, landbrug og serviceerhverv.
Mandø besøges årligt af godt 100.000 gæster og turister. I dag er der ”Brugsen” som indkøbsstedet. Kroen er måske på vej til at blive et godt og specielt madsted og med begrænset plads til
overnatning. Sommerhusene er for størstedelen placeret i klitterne umiddelbart vest for Mandø By.
Kunsthåndværk kunne man tidligere finde i den gamle redningsstation, måske kunne der ved forskellige tiltag skabes grundlag for galleri og salg herfra.
Der er i fremtiden brug for, at turisterne ikke kun kommer som endagsbesøgende for at kigge på
museet. Hvis ganske få procent pga. interessante tilbud får lyst og behov for en enkelt overnatning,
vil det få stor betydning for det lille samfund. Der vil også være en øvre grænse i forhold til slitage
på Mandø. Der skal skabes flere arbejdspladser for beboerne, så antallet af øboere ikke fortsætter
nedad.
Fra VisitDenmark, citeres følgende:
Det er vigtigt, at de fremtidige nationalparker kommer til at udgøre en synlig forskel fra de eksisterende klassificerede naturområder (Natura 2000, habitatområder, fredede områder mv.).
Etableringen og udviklingen af nationalparker skal have et ambitiøst sigte.
Nationalparkerne skal:
- Repræsentere den mest unikke og den mest oplevelsesrige del af den danske natur
- Udvikles til at være større sammenhængende naturområder, der skaber nye eksistensmuligheder
for flora og fauna
- Repræsentere det ypperste inden for formidling og være den bedste ramme for udøvelse af naturoplevelser/aktiviteter
- Rumme gode muligheder for, at den danske befolkning og udenlandske gæster kan få adgang til
gode naturoplevelser i forbindelse med ferie og lignende.
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Udsigt over det ydre inddæmmede land, Hovedet og Halen

VisitDenmark vurderer, at nationalparker rummer et udviklingspotentiale ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Her indgår naturen som et centralt element i oplevelsesøkonomien.

Natur og landskab
Mandø er 8 km2 stor, og ligger i Vadehavet omgivet af tidevandsflader og mod syd det store
højsand Koresand. Det græsklædte marsklandskab er dannet i læ af et mindre klitområde mod sydvest. Her ligger Mandø By i læ for vind og vand. Størstedelen af øens marskflade er omkranset af et
havdige, der beskytter landbrugsjorderne og bebyggelserne mod havet.
Mandøs natur er enestående, og især et rigt fugleliv med store bestande af ynglende fugle som
ederfugle, klyder, strandskader, store kobbersnepper, måger og terner præger øen. En stor del af
dem yngler på strandengene udenfor diget, der også benyttes som græsningsområde for Mandøs
mange får.
Naturens samspil med landbrugsdriften er meget vigtig, idet en korrekt afgræsning på de rigtige
tidspunkter er afgørende for både vegetationsudviklingen, men i særdeleshed også for vadefuglenes ynglesucces. Derfor er det vigtigt, at græsningsdriften styres og udføres af lokale fra Mandø, da
de er i stadig kontakt med de naturgivne forhold, og ved hvornår der skal reageres. F.eks. kan det
om efteråret være nødvendigt, at drive fårene hjem fra udendigearealerne midt om natten, såfremt
der er truende højvande, da fårene ellers får afskåret deres vandringsruter af tidevandet.
Endvidere skal en væsentlig del af afgræsningen ses som kystbeskyttelse, idet digernes stand (hvordan og hvor godt de er bidt ned) er afgørende for digets modstandsdygtighed overfor havet.
Vadehavet, og dermed Mandø – bykernen dog undtaget -, er udpeget som EF-Habitatområde,
Ramsarområde og Fuglebeskyttelsesområde, tilsammen kaldet Natura 2000. Fuglebeskyttelsesudpegningen er sket på baggrund af, at der er tale om et område man ønsker at beskytte i forhold til
ynglefugle, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændring af levesteder. Ligeledes er formålet at beskytte rastende og overvintrende fugle.
Ramsarudpegningen er foretaget med henblik på at beskytte vådområder, der har international betydning for vandfugle.
Endelig er Habitatudpegningen sket med baggrund i ønsket om at sikre området en speciel beskyttelsesstatus, da området dels er levested for truede dyrearter, dels fordi området som biotop er meget speciel.
Herudover er der en lang række udpegninger gældende for øen og forlandet.
Hele øen er udpeget som Særlig Følsom Landbrugsområde, SFL-område (naturområde).
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Søterritoriet rundt om hele øen, dvs. helt ind til digerne på nær i den sydvestlige ende af øen, er
fredet. Samme område er desuden udpeget som natur- og vildtreservat.
Kystlinien - så godt som hele vejen rundt om øen - er beskyttet af hhv. strandbeskyttelseslinien eller
klitfredning.
Alle fyldgravene på øen er beskyttet af sø- og åbeskyttelseslinien .
Der er meget få arealer på selve øen, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, og her er der overvejende tale om mosearealer. Udenfor digerne er hele forlandet derimod registreret som strandeng.
Der er et indre dige fra 1887, som yderligere kan være med til at beskytte landsbyen og dens beboere. Dette ydre dige er fra 1937.

Det ydre dige med vandreguleringskanal

Det er nødvendigt at de udpegede naturarealer på Mandø afgræsses, hvis den store bestand af
fugle skal opretholdes. Fuglene vil kun være i de afgræssede områder, så samfundet er interesseret i
at områderne bliver afgræsset. I ynglesæsonen afspærres visse områder, så fuglene kan yngle i fred.
Herefter fjernes afspærringerne igen.

Bedriften og landbruget på Mandø
Niels Christian Nielsen ejer 25,2 hektar. Herudover forpagtes ca. 100 hektar jord, som er et maksimum for Ø-støtte. Niels Christian Nielsen har i øjeblikket 140 stk. limousinekreaturer inklusiv
opdræt. Derudover har han 210 moderfår, der i gennemsnit har 1,2 – 1,3 fravænnede lam (ultimo
sæson).
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Kort over Mandø med angivelse af Niels Christian Nielsens gård i centrum af cirklen

Niels Christian Nielsen satser i øjeblikket på opdræt af kødkvæg og får. Der er derfor bygget en ny
stald til kreaturer på ejendommen. Bygningen er løsrevet fra den ellers samlede bebyggelse og kunne udmærket og med stor fordel ligge op ad og parallelt med de to eksisterende stalde. Miljømæssigt – lugt og støj – ville denne lokalisering være fin. Men det skal bemærkes at det mørke farvevalg
på den nye fritliggende bygning, falder så godt som muligt ind i det åbne landskab.

Den fritliggende stald til kødkvæg under opførelse

Staldbyggeriet i det åbne land

I 1950-erne var der mere end 50 selvstændige landbrug på Mandø. Der er i dag fire landbrug tilbage, men indenfor en overskuelig årrække vil Niels Christian Nielsen med sin bror være de eneste
tilbageværende landmænd på øen. Niels Christian Nielsen´s bror har får.
Landbrugsdriften har en vigtig funktion på øen, og udover at producere fødevarer er landbruget
med til ”naturmæssigt” at holde øen og landskabet i den tilstand, som samfundet ønsker, og som
natur- og landskabsudpegningerne stiller krav om. Hvis øen og digerne ikke afgræsses, vil landskabet og hermed terrænet gro til i pil og krat. Det er derfor vigtigt, at det fortsat kan være rentabelt
for landmænd som Niels Christian Nielsen, at drive landbrug på de betingelser som stilles til naturog landskabsplejen.
Anna og Niels Chr. har planer om at skulle have både får og kreaturer. Fårene kræver ikke så meget
i forhold til bygninger og maskiner. På nuværende tidspunkt har Niels Christian Nielsen samarbejde
med og salg til Dansk Supermarked. Det drejer sig om tyrekalve, som færdigfedes på friland, og
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som sælges som stude (12,25 kr./kg). Limousine fedes alene på græs, altså uden tilskudsfoder og
sælges også til Dansk Supermarked.
Den overvejende jordbund på Mandø består af ”sandet ler”, men en del steder er der kraftig og
tung ”lerbund”. Der bliver ikke pløjet ret meget, og når der i omdriften skal såes, må det ske tidligt
på sæsonen. Der er ingen vandingsbehov, da grundvandet står forholdsvis højt. Gødningen kommer primært fra husdyrproduktionen, men ved tidligere digebrud er jorden desuden blevet gødet
med næringssalte og tang, hvilket for eksempel gav en god høst i 1982 efter digebruddet i 1981.
Det er i øvrigt interessant at betragte fårenes adfærd. Når de afgræsser digerne, og tidevandet
trækker sig tilbage, har de travlt med at komme ud i de områder, hvor havvandet senest har stået.
Fårene er glade for saltholdigt græs og urter, og denne adfærd siges at have en indflydelse på kødets smag.

Økonomiske vurderinger
Landbruget på Mandø har begrænsede udvidelsesmuligheder og kan dermed ikke følge landbrugets øvrige strukturudvikling. Naturudpegningerne på øen stiller dog krav til naturforvaltningen og
afgræsningen, og denne forvaltning ville være en naturlig del af et alternativt landbrugserhverv på
øen. Det skal dog være en økonomisk rentabel forretning for landbruget.
Der er foretaget en beregning for afgræsning med får på jord, der er forpagtet af staten og digelauget på øen. Beregningen er foretaget på grundlag af det antal får, som kan få tilstrækkeligt foder på 60 hektar, som svarer til Niels Christian Nielsens forpagtede areal.
Beregningens resultat viser, at der ikke kan betales forpagtningsafgift, og at der i stedet skal ydes
et tilskud på 1.950 kr. pr. hektar, for at der er aflønning til ejeren, hvis denne skal stå for afgræsningen på statens og digelaugets arealer.
Der er desuden foretaget en sammenligning af Niels Christian Nielsens regnskab og regnskabet
for en gennemsnitlig konventionel kvægbedrift. Sammenligningen viser, at Niels Christian Nielsens
aflønning pr. forbrugt time er 50 procent af den konventionelle landbrugers aflønning efter finansiering. Beregningen er baseret på en konkret sammenligning af regnskaber foretaget af Ribe Amts
Familielandbrug.
Tallene viser, at der bør ydes tilskud til landbruget i områder med væsentlige naturudpegninger og
med væsentlige behov for naturpleje og afgræsning, hvis der skal være basis for at få landbruget til
at varetage opgaven.

Forslag til nye forretningsområder for landbruget - kombineret
med Naturpleje på Mandø
Der er ingen fremtidsudsigter i et konventionelt produktionslandbrug på Mandø, men på den anden side kan landbruget som naturforvalter ikke undværes på Mandø. De natur- og landskabsmæssige udpegninger på øen stiller store krav til en professionel natur- og landskabspleje, som nødvendigvis må varetages af en fastboende, der kan føre opsyn med dyrene, også i de perioder hvor øen
ikke er tilgængelig på grund af vejrliget. Derfor bliver samfundet/staten nødt til at betale en pris for
naturpleje.

Græsningsselskab og naturpleje
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Afgræsningen og naturplejen skal blandt andet foregå på statens bortforpagtede jordbesiddelser.
Det vil være naturligt at organisere naturplejen, som en græsningsaftale mellem jordbesidderen og
ejeren af husdyrene, og i øvrigt vil det være naturligt at honorere naturplejeren i det omfang der
ikke er favorable kødpriser, så det bliver en fornuftig forretning for landmanden/naturplejeren.
Der er etableret et græsningsselskab, hvor afgræsningen af øen koordineres.
Projektet ”Græsningsselskabet Mandø” startede i januar 2004 og løber frem til ultimo 2005. Projektet opstod på baggrund af ønsket om at forene bedre betingelser for ynglefugle og flora med
muligheden for fortsat at drive et rentabelt husdyrhold, hvis eksistens afgræsningen i sidste ende er
afhængig af.
Det var derfor nødvendigt at finde og afprøve nye græsningsmetoder, der kan tilgodese alle interesser. Netop derfor har projektet interesse for alle lodsejere, der driver forlandsarealer ved Vadehavet.
Projektet har deltagelse af Ribe Amt, DFFE som jordbesidder, lokale lodsejere og forpagtere samt
Ribe Amts Familielandbrug.
I begyndelsen af 2004 blev der på et møde mellem projektdeltagerne fastlagt mål for projektet.
Der blev lavet nye hegningsplaner, der delte digerne og forlandet ind i tre områder, med forskellige
udbindingstidspunkter for fårene. Idéen var at få bidt digerne grundigt ned fra starten af udbindingen (kystbeskyttelse) og samtidig give andre områder mere fred, så bl.a. hindebæger – også kaldet
”Mandølyng” – kunne nå at komme i blomst og sætte frø. Samtidig er det frahegnede område
ynglefuglenes foretrukne yngleområde og frahegningen skulle gerne bevirke en øget ynglesucces.
Rent praktisk er der etableret 3 nye færiste og opsat ca. 7 km hegn, hvor der afprøves forskellige
hegnstråds- og pæletyper. Desuden er alt hegn nu strømførende, der sektionsvist afbrydes, hvis tidevandet stiger så meget, at det når trådene.
Erfaringerne fra den første græsningssæson har været meget positive, og vegetationen er allerede
ved at ændre sig. På de mest betydningsfulde dele af strandengen er den blevet væsentlig mere
”ru” og varieret og dermed giver vegetationen mere læ og ro til ynglefuglene, som også er set i et
større antal i 2004 end tidligere. Fårene har haft den samme tilvækst som tidligere på trods af opdelingen i græsningsområder og de tidsmæssige begrænsninger.
Der har været anvendt såvel træ som plastichegnspæle afhængig af eksponering for vand. Dette
har været afgørende for, hvor der er anvendt glat tråd og hvor der er anvendt polytråd. Begge dele
foreligger der nu erfaringer med.
Mandø har en fragmenteret jordfordeling, og de enkelte lodsejeres arealer er således ikke sammenhængende. I forhold til naturplejen på øen vil det derfor være naturligt at udarbejde en naturplan
for hele øen og dermed ikke kun for de individuelle lodsejere. Denne plan skal sikre en hensigtsmæssig landbrugsproduktion i det omfang den kan tillades, ligesom den skal sikre en hensigtsmæssig naturpleje. Naturplanen skal med respekt for naturens karakter indtænke de øvrige funktioner,
som kan bidrage til anvendelsen og udviklingen af Mandø, herunder offentlige stier eller spor, teltpladser og lignende.
Der er i forbindelse med etableringen af græsningsselskabet på Mandø udarbejdet en pjece. Se
bilag 2. I pjecen beskrives et koncept for et græsningsselskab, som skal sikre en hensigtsmæssig
naturpleje på Mandø. Græsningsselskabet har til formål at koordinere afgræsningen, så den tilgodeser fuglelivet og naturen samt vedligeholdelsen af digerne.

Lokale / regionale produkter
Naturplejen er en opgave i sig selv, men den afleder nye forretningspotentialer. Et forretningspotentiale kunne være alternative former for afsætning af kødet fra får og kvæg der afgræsser øen. Det
vil være en oplagt mulighed at sælge produkterne under et navn, der referer til produkternes oprindelsessted, det kunne for eksempel være ”Mandø-lam” med vesterhavssmag.
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Det kunne være uforarbejdede produkter, men ved samarbejde med dygtige produktudviklere og
sælgere vil der også kunne oparbejdes et marked for forædlede produkter. De særlige produktionsforhold på Mandø, som blandt andet det saltholdige græs som fårene elsker, bør lægge op til
specielle kød- og mælkeprodukter, som kan markedsføres og sælges som for eksempel ”Mandøskinker” og ”Mandø-oste”.
Kvalitet og smag, skal være vigtige faktorer i landbrugsproduktionen fra Mandø. Historien bag og
smagsoplevelsen af produkterne, bør kunne give gode vilkår for afsætning, både på øen og på
fastlandet, og oplevelsen og historien bør være væsentlige elementer i markedsføringen af produkterne.
Uanset hvilken distributionsmetode der vælges, er det vigtigt at forretningen opbygges omkring
et godt netværk med kendskab og kontakter til markedet. Et organisations- og salgstalent er en
forudsætning for forretningens succes, ligesom det er nødvendigt, at kompetente personer med et
stort flair for produktet og kunderne er en væsentlig del forretningsgrundlaget.
Det vil være ideelt at træde ind i et allerede etableret netværk, og i den sammenhæng kunne kroen
på Mandø blive en vigtig partner i forretningen. Her er der tilsyneladende et innovativt engagement
med gode forbindelser relateret til restaurationsbranchen. Tilsvarende kunne man forestille sig, at
flere tværfaglige alliancer mellem øboere kunne bidrage til udviklingen af forretningskonceptet.
Det er væsentligt at produkterne gennemgår en kvalitetssikring, som fastholder et ensartet produkt.

Direkte salg
Med 100.000 besøgende på Mandø om året kan der være basis for direkte salg af de lokale produkter, for eksempel i en ny gårdbutik eller i en særlig afdeling af eksisterende forretninger på øen.
Valget af udsalgssted bør afhænge af udsalgets budget. Jo større forretningen bliver, desto større
begrundelse kunne der være for en selvstændig gårdbutik.
Brugsen kunne være et udsalgssted, mens en selvstændig gårdbutik, eventuelt med eget slagteri og
kølefaciliteter kan indrettes i den bygning Niels Christian Nielsen har ud til Byvejen. Her vil den ligge
ideelt i forbindelse med kroen, og der kan etableres et samarbejde omkring ”madoplevelser”. På
den ene side af vejen kan man på kroen få et tilberedt måltid, som samtidigt reklamerer for råvarerne på den anden side af vejen.
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Alt efter butikkens størrelse vil den kunne beskæftige én eller flere personer i forbindelse med forarbejdning, forædling, markedsføring og salg. Det vil være en fremtidig mulighed for Anna Nielsen
at gå ind i dette arbejde.
Rammerne omkring butikken og butikkens indretning skal matche produktets kvalitetsniveau for at
tiltrække kunderne i målgruppen.
Med mindre det skal forblive en mindre forretning, vil det være naturligt, at det direkte salg suppleres med andre afsætningskanaler, som etablerer kontakt til kunder i resten af landet.

Den rummelige staldbygning ved kroen

Kroen

Postordre- og internetsalg til private
Postordre- og internetsalg er blevet en attraktiv salgsmetode for specialprodukter over hele landet.
Metoden kan blive et interessant forretningskoncept, hvis man udbyder et attraktivt produkt. Salgsmetoden kan bidrage til etableringen af flere arbejdspladser i forbindelse med produktudvikling,
markedsføring, salg, forarbejdning, forædling, pakning og distribution såvel som ved administration. Opdyrkningen af et marked for dette område kræver en stærk markedsføringsstrategi, som
kan give en stabil afsætning.

Distribution og engrossalg til virksomheder og forretninger
Distribution til hoteller, restauranter, specialbutikker m.fl. kan være et stabilt og attraktivt marked
for niche- og specialprodukter af denne karakter. Gennem disse kunder vil man samtidigt have
et godt netværk, som hele tiden er ajour med de nyeste tendenser indenfor fødevareproduktion.
Ligeledes her kan salgsmetoden bidrage til etableringen af flere arbejdspladser i forbindelse med
produktudvikling, markedsføring, salg, forarbejdning, forædling, pakning og distribution såvel som
ved administration.

Salg og markedsføring
Produktet skal i stor grad markedsføres i kraft af sit oprindelsessted og de særlige forhold, historier
og oplevelser der er forbundet med tilblivelsen af produktet. ”Produktet skal smage af Mandø!”
Første skridt på vejen i opbygningen af et forretningskoncept er en afgrænsning af de forventede
målgrupper, så salgs- og markedsføringsstrategier kan målrettes de specifikke målgrupper, det være
sig turisterne / besøgende på Mandø og/eller private kunder og/eller virksomheder/forretninger. De
forskellige målgrupper kræver forskellige strategier.
I forbindelse med det direkte salg på øen kunne strategien være alt fra pjecer, opslag, skiltning, temaarrangementer, dørsalg, dørlevering ved sommerhusene til arrangementer sammen med kroen
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og Brugsen mm.
I forbindelse med postordresalg vil det eventuelt være en niche at levere til de direkte kunder, som
opnår interesse for produktet ved et besøg på Mandø, og som efterfølgende ønsker at kunne bestille pr. postordre lejlighedsvist. Denne form for salg vil formodentlig kunne koordineres fra gårdbutikken.
Internetsalg og levering pr. bud vil kræve en større markedsføringsindsats, der dækker større område, så der opnås et stabilt salg, der er rentabelt i længden. Det vil nok være fornuftigt at alliere
sig med en professionel PR-virksomhed.
Sammenslutningen af danske småøer har udarbejdet en fælles markedsføring af produkter der
kommer fra de danske øer. Der markedsføres blandt andet på hjemmesiden www.oespecialiteter.dk
Distribution og engrossalg vil kræve en opbygning af et marked og et renommé. Efterfølgende vil
det kræve en konstant vedligeholdelse at kontakten. Dette arbejde vil kræve en person med salgstalent og indsigt i markedet.
Markedsføringen af lokale og regionale produkter kræver en væsentlig økonomisk indsats. I Nira’s
rapport ”Erhvervs- og velfærdsøkonomisk analyse af Nationalpark Vadehavet – Visioner, scenarier
og økonomiske analyser” estimeres budgettet til markedsføring af vadehavsprodukter til 2.5 mio.
kr. Det er et lille beløb sammenholdt med erhvervsmæssig markedsføring i al almindelighed. Se i
øvrigt bilag 3 vedrørende produktudvikling og markedsføring. Bilaget er udarbejdet af CAT-productions.

Økonomi og tilskud
Projekter, der kan bidrage til en positiv udvikling på Mandø, kan eventuelt opnå landdistriktsstøtte
gennem flere forskellige kanaler.
- Leader+ arbejder for at landdistriktsprojekter styres nedefra og involverer den lokale befolkning i
så høj grad som muligt. Betingelsen for at opnå støtte er at projekterne er nyskabende. Mandø
hører til Leaderaktionsgruppen for sammenslutningen af danske småøer Kontakt: Morten Priesholm.
- Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, Artikel 33, Innovationsloven, Skov- og Naturstyrelsen
- Mål 2 område.
For mere information om lokale/regionale produkter kan man for eksempel orientere sig ved Center
for Forskning og Udvikling i Landdistrikter – Videnscenter for Fødevareudvikling / VIFU – Gl.Amstrup
/ Kongenshus Lam – Aarstiderne
Der kan eventuelt hentes inspiration fra håndbogen ”Direkte salg fra gården”, skrevet af Bente
Bisgaard Thomsen og Else Torp Christensen m.fl. Bogen er henvendt til folk, der har lyst til at starte
gårdbutik og til dem, der allerede har erfaringer med direkte salg, men som søger inspiration til
at videreudvikle deres forretning. Bogen giver et indblik i salgsmuligheder, drift og administration,
markedsføring og salg, økonomi, regler og tilskudsmuligheder.

Turisme
Natur- og landskabsplejen giver også anledning til en opgradering af turismen på Mandø, som dermed bliver et andet afledt forretningspotentiale. I og med at naturen og landbrugslandskabet bliver
en væsentlig del af det at producere fødevare på øen, vil det være naturligt at forbinde produktet
med natur- og landskabsoplevelsen på øen. Det betyder, at oplevelser og historiefortællinger på
øen vil kunne markedsføre de lokale produkter.
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Spor i landskabet
Der kunne etableres et ”Spor i Landskabet”, som mange af kunderne over året kunne benytte sig
af og dermed få en natur- og kulturhistorisk oplevelse. Sporet kan eventuelt lede øens besøgende
forbi landbruget i staldene og på markerne. Samtidig kan der formidles en produktionsmæssig indsigt, som moderne landbrug i dag har et stort behov for. Udarbejdelse af en helt konkret ”Naturplan”, vil også være en god idé i forbindelse med ”Sporet”.
En pjece som beskriver de fremtidige muligheder på Mandø bør udarbejdes. I denne folder kan der
også beskrives noget om produktionerne på øen, herunder brødrene Nielsens landbrugsproduktion.
En kort beskrivelse af moderfårenes lemning, lammene, klipning, slagtning mv., og hermed en rotationsbeskrivelse, biologisk, teknisk og naturmæssigt.

Konklusion
Konklusionen er, at landbrugsdriften på Mandø er meget ”naturpleje-orienteret”. Med baggrund
i de arealudpegninger som er på Mandø nu, vil den nuværende balance mellem benyttelse og beskyttelse nok være hensigtsmæssig i relation til samfundets ønsker for områdets fremtid.
Trods forslag til nye forretningstiltag med basis i det agrare felt, vil en offentlig støtte til denne form
for landbrugsdrift være absolut nødvendig.
Et centralt spørgsmål er, hvor mange flere end de 100.000 besøgende om året kan Mandø – naturtyper og arter - bære i forhold til slid, autensiteten og beboerne?
De landbrugsmæssige restriktioner som i dag regulere udnyttelsen af arealerne, kunne tænkes at
være det et ”kærneområde” i en evt. nationalpark, kommer til at indeholde. Mandø og dens befolkning, kunne få gavn af en nationalparkudpegning, hvis beboerne/erhvervene inddrages i processen om udviklingsplaner og generelt er indstillet samt motiveret for tankegangen og idégrundlaget.
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Landbrug med malkekvæg
”Enggården”
Wilma og Marcel van den Hengel
Hjemsted, Skærbæk

Familien van den Hengel er meget interesseret i arbejdet vedrørende Nationalparken, da den kan
få en væsentlig indflydelse på udviklingsperspektiverne for deres landbrugsproduktion. Marcel van
den Hengel har deltaget i 3 af erhvervsgruppemøderne, og han sørger for at holde sig informeret
om hvad der foregår i arbejdsgrupperne og styregruppen.
Marcel van den Hengel er skeptisk overfor de eventuelle indskrænkninger i råderetten en Nationalpark måtte påføre landbrugserhvervet i området. Familien ser turismen i området som et væsentligt
bidrag til områdets aktiviteter, men de mener områdets fokus på turisme er overdrevet.
Van den Hengel er mere skeptisk over Natura 2000 områdeudpegningerne end selve Nationalparkudpegningen. Det bliver i familiens øjne Natura 2000-udpegningen der giver landbrugsproduktionen de største restriktioner, som der ser ud i øjeblikket.
Det er generelt ejernes holdning at natur og landbrug skal gå hånd i hånd.
Familien har problemer med at Amt og Kommune, ikke får vedligeholdt vandløbene i området, og
at vandstanden dermed stiger.
Det skal understreges, at denne rapport er udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, og at den
ikke nødvendigvis er fuldt ud forenelig med familien Van den Hengels ønsker og holdninger.

Afgræssede og vandregulerede arealer

”Enggården” i et beboet og anvendt landskab

Familien van den Hengel
Wilma og Marcel van den Hengel er tilflyttere fra Holland. De kom til Danmark i begyndelsen af
1990érne for at etablere sig som landmænd. De købte kvægejendommen ”Enggården” i Hjemsted
og har udviklet den gennem de seneste 12 år. I Holland overtog Marcels bror den 400 år gamle
slægtsgård, mens Marcel van den Hengel og en søster flyttede til Danmark. Wilma og Marcel har 3
børn på henholdsvis 2, 5 og 7 år.
Familien er glade for at bo i Danmark og i Hjemsted. De er faldet godt til, og hvis det skulle komme
dertil, at de ikke kan leve af deres landbrug i Hjemsted, så ville de være kede af at skulle flytte til et
andet sted i landet for at etablere en ny bedrift. De er desuden økonomisk bundet til stedet efter
omfattende investeringer i produktionen.
Familien har gode relationer til naboerne, og de har desuden et tæt forhold til andre hollændere i
Danmark. Marcel sidder blandt andet i en hollandsk erfagruppe.

Bedriften
Wilma og Marcel van den Hengel er selv fuldtidsbeskæftigede på gården. Bedriften beskæftiger
desuden en fast medhjælper og en praktikant, ligesom gården er med til at beskæftige en række
følgevirksomheder i området, herunder håndværkere og vognmænd.
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Bedriften har en af de bedst ydende malkekvægbesætninger i Danmark ifølge regionplantillægget
vedrørende ejendommen. Det er en intensiv produktion beliggende i et område, der traditionelt har
været præget af landbrugsmæssig anvendelse. Der er en relativ lille husdyrtæthed i området, under
1,0 dyreenheder pr. hektar. I andre områder er der ofte mellem 1,0 og 1,3 dyreenheder pr. hektar.

Stalden til malkekøer

Malkecentret

”Enggården” bestod for 12 år siden af 60 køer og 40 hektar. Bedriften er udvidet i flere etaper. For
10 år siden opkøbte familien en nærliggende naboejendom. I 2001 blev der tilkøbt 70 hektar fra
en anden naboejendom og i 2003 blev bedriften udvidet fra 169 til 300 dyreenheder. Udvidelsen
medførte et behov for et harmoniareal på 132 hektar. Staldene er endnu ikke fyldt op til de 300
dyreenheder, men det forventes at ske ved udgangen af 2005, når der er opkøbt en tilstrækkelig
mælkekvote.
Ejerne opfatter sig som landmænd i ordets bedste forstand. De er mælkeproducenter og ønsker
ikke at etablere andre forretningsområder i relation til bedriften. Kerneværdierne ligger for ejerne
i produktionen og arbejdet i stalden og i marken. De er ikke interesseret i en evt. daglig kontakt til
kunder og turister, via f.eks. et mælkeudsalg.
Afgrøderne på ”Enggården” er målrettet mælkeproduktionen, og de består derfor primært af majs
og græs. Der drives 50 hektar med majs, 90 hektar med græs og 5 hektar med korn.
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Markkort

Bedriften har for nylig fået lagt 10 hektar ud til SFL-område med MVJ-tilskud. Ejerne er godt tilfredse med MVJ-ordningen. Bedriften har 1,3 dyreenheder pr. hektar på den ikke regulerede jord.
Køerne kommer stadig på græs, men det bliver tidsmæssigt mindre og mindre på grund af de mange dyr. Det er ejernes grundholdning, at køerne skal på græs, og at de ligeså godt kan have svin,
hvis køerne kun skal gå i stalden.
På ”Enggården” holdes der ind imellem ”åben dag” eller ”nabodag”. Her inviteres venner og naboer ind for at se bedriften. Det styrker naboskabet og sikrer en positiv forståelse for produktionen
i forhold til det omgivende samfund.
En del af bedriftens arealer grænser op til et internationalt naturbeskyttelsesområde. Med naturudpegningerne er bedriften produktionsmæssigt begrænset.

Kulturmiljøet i Hjemsted
”Enggården” ligger i et område, der i Regionplanen er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø og
som et kulturpåvirket landskabsområde omkring Ballummarsken. Den oprindelige gård på ejendommen rummer fortsat ejendommens stuehus og ligger i en karakteristisk gårdrække på sydskråningen mellem geest og marsk (Regionplantillæg).

Det fortælles at de overlevende fra landsbyen Misthusum, flyttede hertil efter at deres landsby var
blevet revet væk af stormfloden i 1634. Misthusum var en landsby bygget på verfter i den centrale
del af Ballummarsken.
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Rækken af oprindelige gårde

Frontespisen af ”Enggårdens” bolig

Ved erklærede bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, er der tilskudsmuligheder i forbindelse
med renoveringer og vedligehold. Her henvises til www.bygningskultureltraad.dk, www.kuas.dk og
www.byfo.dk.
Bygningskulturelt Råd, er en interesseorganisation som beskæftiger sig med bevaringsværdige og
frede bygninger og bygningskulturelle spørgsmål i det hele taget. BYFO, BygningsFredningsForeningen beskæftiger sig mest med større fredede bygninger. www.kuas.dk refererer til Kulturarvsstyrelsen.

”Hjemstedgaard” umiddelbart øst for ”Enggården”

”Hjemstedgaard”, som er nabo til Enggården, er et fornemt eksempel på lokal bygningskultur –
vestslesvisk gård – som nænsomt er restaureret, så den i dag fremstår som i sin storhedstid. I 1991
blev ”Hjemstedgaard” fredet. I den gamle kostald er der nu udsalg af vævede stoffer i naturmaterialer samt flere kunsthåndværkeres produkter.
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Mange landsbyer i Vadehavsområdet er på samme måde placeret på kanten af geesten, hvor en del
af dem har historie tilbage til jernalderen. Et karakteristisk og vigtigt element i kulturmiljøet, er den
vandregulerede marsk i den vestlige del af det sønderjyske landskabsbillede.
Følgende er citeret fra ”Danmarks Natur” nr. 4, - Kyst, klit og marsk - :
Inddigning
I vort sydligste marskområde mellem Højer og Tønder er digebygning af gammel dato, de ældste
blev foretaget i 1400- og 1500-tallet, og det nuværende havdige byggedes i 1881.
Allerede længe inden digebygningsperioden var marsken beboet, gårdene lå på kunstige forhøjninger, verfer, der også var tilflugtssteder for kvæget under oversvømmelser.
Verfbebyggelse og en opdeling af marsken i inddigede områder, kog, er karakteristisk for de fleste
nordvesteuropæiske marskområder, men denne særlige marskkultur har ikke fået permanent fodfæste nord for Højer. Her er der først bygget havdiger fra begyndelsen af det forrige århundrede,
og selv de store områder ved Ballum og Ribe er ikke opdelt i mindre kog, ligesom der mangler ådiger til beskyttelse mod oversvømmelser af indvand, dvs. ferskvand, der fra geesten strømmer ned i
marsken.
Hjemsted Banke er et vigtigt arkæologisk område. Området har været udsat for en landsænkning,
så man forventer at finde arkæologiske forekomster.

”Enggården” er genbo til Oldtidsparken, som er et levende museum for Jernalderen. Museet formidler de mange arkæologiske fund/budskaber på stedet fra denne tidsalder. Imellem Oldtidsparken og ”Enggården”, ligger Hjemsted rasteplads, hvor mange turister og forbipasserende gør holdt
for at nyde den storslåede udsigt udover det flade marsklandskab bag digerne. Den umiddelbare
nærhed mellem fortiden og fremtiden (Oldtidsparken og ”Enggården”) i forhold til den agrare udnyttelse af landskabet, kunne beskrives og dermed formidles på restepladsen, målrettet besøgende
i området. Informationstavler og folder, kunne være nærliggende.

Fremtiden uden en Nationalpark
Ejerne påtænker at udvide bedriften fra 300 til 400 dyreenheder indenfor en overskuelig årrække.
Set i lyset af landbrugserhvervets store forandringer i disse år, vil det være naturligt og nødvendigt
at antallet af malkekøer øges som led i den nuværende strukturtilpasning.

Rækken af oprindelige gårde langs Hjemstedvej

Wilma og Marchel´s bolig
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Kvæggården og nabobebyggelsen set fra Hjemstedvej

På denne kvægbedrift, vil der ved at forlænge kvægstalden med 30 meter blive plads til 450 dyreenheder på ejendommen. Der vil hermed være basis for et fornuftigt indtægtsgrundlag, som i
fremtiden kan sikre familien et rentabelt produktionslandbrug.

Situationsplan
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Som det fremgår af situationsplan af ”Enggården”, er det en gårdejendom i etapevis udbygning og
udvikling. Historien aflæses i anlægsordenen, som begynder med et kompakt og sluttet lille gårdanlæg med tæt tilknytning til vejen.
Hjemstedvej er linieført præcist i overgangen mellem geesten (Hjemsted Banke) og marsken (fladen). De gamle gårde ligger side ved side, umiddelbart syd for Hjemstedvej, ud mod fladen. Den
storslåede dyrkningsflade er i sydvestlig retning bygningsfri, og derfor er det oplevelsesmæssigt vigtigt, at denne tilstand vedligeholdes.
Hvor der skal bygges, er lange og forholdsvis lave stalde at foretrække. Her taler vi om horisontale
linier som sammen med få vertikale elementer, f.eks. en slank silo, kan være med til at understrege
det samlede marsklandskab.
”Enggårdens” udbygningsønsker honoreres landskabelig bedst ved en forlængelse af den nuværende stald. I forhold til den vestlige nabo, vil en øgning af længden være bedst mod øst. Men i
denne retning er der desværre et nærliggende byrensningsanlæg. Både afstandsmæssigt og etisk er
det ikke muligt at udbygge der. En udbygning mod vest vil selvfølgelig tage lidt af naboens udsigt,
men størstedelen af det frie udblik i sydvestlig retning er bibeholdt.
Anlægsordenen på ”Enggården” er gået fra kompakt til stringent og åben i takt med udvidelsen af
produktionen og dermed bygningsanlægget.
En masterplan bør udarbejdes med et formål at få taget stilling til fremtidens infrastruktur, herunder lagerfaciliteter, vejføringer og udearealerne som sådan.
Enggården vil med en udvidelse af produktionen fortsat kunne beskæftige 4 mennesker på gården.
Derudover vil den fortsat have en afledt erhvervsmæssig betydning for andre erhverv i området.
Landbruget beskæftiger lokale håndværksvirksomheder i forbindelse med byggeri og vedligeholdelse, ligesom det beskæftiger vognmænd, dyrlæger, landbrugskonsulenter, ansatte hos kommune,
amt og stat med flere, og ligesom det sikrer danske fødevarer til de danske mejerier og slagterier.

Fremtiden set i lyset af en nationalpark
Det er endnu uklart hvad en Nationalpark i Vadehavet vil få af konsekvenser for en miljøregulering
af erhvervsvirksomheder i området. Landbrugserhvervet er økonomisk meget følsomt overfor regulerende faktorer på miljøområdet, da det kan afgøre, hvorvidt landbruget kan overleve under de
konkurrencemæssige betingelser på det globale marked.
Landbrugserhvervet kan under visse vilkår forsat sikre et vist antal stabile arbejdspladser og væsentlige erhvervsindtægter i det åbne land om end erhvervet gennemgår en voldsom strukturtilpasning
disse år. Der er endnu ikke set rentable virksomheder, der på samme måde som landbruget kan benytte og beskytte landskab og natur.
Vadehavsområdet er generelt præget af en befolkningstilbagegang og områdets erhvervsudvikling
ligger under landsgennemsnittet. Landbruget er fortsat et vigtigt erhverv, set i lyset af denne samfundsudvikling, og hvis landbrugserhvervet fortsat skal sikre arbejdspladser og erhvervsindtægter til
området er det nødvendigt, at det gives forudsætninger for at eksistere og muligheder for at udvikle sig. Hvis alle forudsætningerne fjernes, ”fryser man levende erhverv ihjel”.
Landbrugsbedrifterne kan kun overleve, hvis de hele tiden effektiviserer og øger produktiviteten.
Fødevarerne bliver hele tiden billigere, og der skal større mængder til at skabe den samme indtjening. Gennem de sidste 10 år har landbruget i gennemsnit øget produktiviteten med 7 procent om
året, hvilket er langt mere end erhvervslivet som helhed. (Landbrugsavisen, 2005)
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De større landbrugsbedrifter har lettere ved at leve op til nye krav om for eksempel dyrevelfærd
og miljø, og det skyldes i høj grad, at de større landbrug har bedre økonomi til at investere i ny og
bedre teknologi. Dermed er det også i naturområder vigtigt at have de teknologiske muligheder for
øje.
- Bliver Nationalparken ensbetydende med, at det bliver sværere at få dispensation/tilladelse til uvidelser?
- Kan landbrugserhvervet være sikker på at det bevarer de nuværende udviklings- og udvidelsemuligheder?
- Natura 2000 udpegningen ligger ikke ved afgrænsningen for Nationalparken ved Hovedvej 11.
Vil det skabe problemer for landbruget, hvis Nationalparkens grænse lægges ved Hovedvej 11?!
Hvis Nationalparken generelt er en fastfrysning af den nuværende situation, bør landbruget forbeholdes udviklingsmuligheder.
Muligheden for at sælge ejendommen som en landbrugsejendom vil begrænses, hvis bedriften
fratages muligheden for at udvikle sig på lige fod med landbrugsejendomme uden for Nationalparkområdet.
For at sætte lokalsamfundets påvirkninger af havmiljøet lidt i perspektiv, refereres kort til at ca.
3,2 % af det nitrat og 2,1 % af det fosfor som tilføres det centrale og nordlige vadehav, stammer
fra Ribe amt. (Beusekom, J. (2005)).

Erhverv i området
Vestsønderjyllands Erhvervs- og Udviklingssekretariat udarbejdede i 2003 en nøgletalsanalyse for
området. (Vestsønderjyllands Erhvervs- og Udviklingssekretariat, 2003). Ifølge den er landbruget
og fiskeriet i den procentvise fordeling af virksomheder i området faldet fra 41 % i 1992 til 33 % i
2001. Erhvervet udgør dog fortsat det væsentligste erhverv i området fulgt af handel, hotel og restauration, som udgør 22 % af virksomhederne.
Landbruget og fiskeriets beskæftigelse i området er faldet med erhvervets generelle strukturudvikling mod færre landbrugsbedrifter. Således var 9 % af arbejdspladserne placeret indenfor landbruget i 2002. Til sammenligning var 3,8 % af arbejdspladserne placeret indenfor turisme i 2002.
(Vestsønderjyllands Erhvervs- og Udviklingssekretariat, 2003)
Landbrugets nedgang i antallet af bedrifter og arbejdspladser skyldes, at erhvervet har været i stand
til at tilpasse sig den hårde konkurrence på det globale marked med en gennemgribende effektivisering af produktionen. En af forudsætningerne for udviklingen af landbruget er blandt andet
implementeringen af teknologiske løsninger, der kan nedsætte miljøbelastningerne fra husdyrbrug.
Fokus på teknologiske løsninger har medvirket til, at virksomheder omkring landbruget har skabt
forretningskoncepter for eksport af teknologiske løsninger til andre landbrugslande. Det har endvidere medført arbejdspladser. Landbruget er dermed på forkant med udviklingen af landbrugserhvervet set i et europæisk perspektiv. Samtidigt har landbrugets produktion opretholdt det samme
niveau, og der er langt fra tale om et stagnerende erhverv. Under de rigtige forudsætninger kan
landbruget fortsat bidrage til Vadehavsregionens erhvervsliv.
Hvis en øget udvikling af turisterhvervet er alternativet til landbrugets anvendelse af det åbne land
er spørgsmålet, hvorvidt turismen kan tilføre området det samme erhvervs- og befolkningsgrundlag. I den vægtning må det tydeliggøres at landbruget fortsat sikrer en anvendelse af det åbne land,
helårsarbejdspladser, afledte arbejdspladser indenfor byggeri og håndværk, lokal fødevareproduktion, selvstændigt erhvervsdrivende mv..
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I denne forbindelse skal det også tages i betragtning at større turistpres vil slide på naturen og dermed have en negativ indflydelse på f.eks. fuglelivet som er følsomt overfor forstyrrelser.

Natur og landskab
Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af vadehavet og et større habitatområde. Der
er ikke på ejendommen registreret §3 arealer, men den sydlige del af ejendommens jorder ligger i
både fuglebeskyttelses- og ramsarområde.
Alle arealer ligger samtidig i SFL-område og negativt skovrejsningsområde.
Det betyder, at der i dag er en lang række restriktioner, der påvirker driften af ejendommen, og
som samtidig dikterer udviklingspotentialet i væsentligt omfang.

Kortudsnit over området ved Hjemsted, med retlige bindinger (SFL-områder og Miljøvenlig jordbrug aftaler)
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Kortudsnit over området ved Hjemsted, med retlige bindinger (EF fuglebeskyttelsesområder og Ramsaromrder)

Et kommende nationalparkprojekt bør have som formål, at sikre naturplejeindsatsen på det niveau,
som den har nu. Derfor skal der fortsat være plads til landbruget og landbrugets udvikling.
Rent landskabeligt er området karakteriseret ved de velkendte ”lange kig” i landskabet. Der er
praktisk talt ikke meget vegetation i området, der anes kun enkelte og ældre trægrupper. Det betyder også, at dette karakteristiske billede af marsken skal bevares, hvilket i øvrigt hænger sammen
med udpegningen som negativt skovrejsningsområde. Dette forhindrer dog ikke i sig selv lodsejerne
fra at plante læhegn eller f.eks. dyrke lavskov til energiformål.
Ved udarbejdelse af en kommende naturplan for ejendommen vil dette derfor være et af hovedområderne, nemlig bevarelsen af landskabet, som det åbne og flade terræn, det er. Forståelsen
herfor skal sikres gennem dialogen forud for naturplanudarbejdelsen. Specielt er det vigtigt at få
kommunikeret disse budskaber til tilflyttere til området – hvad enten det er danskere eller f.eks.
hollændere.
I forbindelse med besøget på ”Enggården”, blev det derfor drøftet, hvorvidt og hvordan der skulle
beplantes rundt om det nye gårdanlæg. Der var enighed om, at der alene skulle plantes i få velafgrænsede grupper. Meningen er, at disse grupper på sigt skal danne fikspunkter og baggrund for
bygningsanlægget.
Der kan således plantes trægrupper sydvest for gyllebeholderen, lige syd for staldens vestlige ende
samt vest for ældre bygningsmasse. Desuden var det et ønske, at få lukket for det sus, der er gennem korridoren mellem de nye bygninger og de gamle. Dette skal gøres ved plantning af buske for
at de ikke dominerer for meget i forhold til bygningerne på dette sted. Der henvises til de skitserede principper nedenfor.
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Principskitse af staldanlæg med ”punktbeplantninger” og vejføringer

I et kommende nationalparkprojekt vil det være væsentligt at sikre, at diversiteten i naturen er så
stor som mulig. Dette kan bl.a. gøres ved at sikre en fornuftig fordeling og afveksling mellem jorder
i omdrift og græsning. Variationen fra høj til lav vil være gunstig i forhold til markvildtet – bl.a. fasaner, råvildt mm. Desuden vil der være en bedre geografisk spredning af de græsningsjorde, der vil
blive opsøgt af f.eks. gæs, der bruger disse arealer til at fouragere på.
Fordelingen af jorder mellem f.eks. svine- og kvægbrug vil være afgørende for oplevelsen af denne
diversitet. Derfor kan det blive formålstjenligt, at søge at omfordele visse arealer, så svinebønderne
ikke i et område dyrker samtlige arealer med korn, mens der i andre områder praktiseres græsning
på store flader. Sådan er billedet i dag.

Kviehotel
I området er det meget fordelagtigt at dyrke græs for at bevare den eksisterende flora og fauna. I
et område med meget kvæg eller mange får vil det være muligt at få de eksisterende græsarealer
afgræsset. Bliver der meget græs, der ikke mere benyttes, vil der ske en drastisk påvirkning af naturen.
Vi må forvente, at der også i årene fremover vil ske en koncentrering af kvæg på færre enheder.
Det betyder, at der vil være færre besætninger med kvæg i Vadehavsområdet og dermed sværere at
få afgræsset de store områder med græs.
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Etableres der et kviehotel i tilknytning til bedriften vil fordelen være at ejerne kan udnytte en ledig arbejdskraft, at de bliver i stand til at udnytte ledige staldbygninger i området, at de kan tjene
penge på hotellet.
Kviehoteldrift giver ejerne mulighed for at udnytte deres spidskompetencer mht. pasning af dyr og
mark.
Kviehotellet kan modtage kvier fra resten af landet til afgræsning i Vadehavsområdet. Der er en
sundhedsmæssig fordel ved at sende kvierne herud, da de her kan undgå en særlig type fluebid,
som volder store sundhedsmæssige gener for kvierne ved afgræsning inde i landet. Hele Vadehavsområdet inklusiv Vadehavsøerne har ikke disse fluer, og området er derfor velegnet til kviehoteller.

Konceptet for kviehoteller
Konceptet i et kviehotel kan være opstillet på flere måder. Det kan enten etableres som en pasningsaftale for dyrene, som et produktionsselskab eller som en købs- og tilbagekøbs model.
I det aktuelle tilfælde er der valgt at fokusere på modellen med køb og tilbagekøb. I den model er
det kvieproducenten der køber småkalvene og sælger dem tilbage igen til samme mælkeproducent
som kælvekvier.
Kvieproducenten er ansvarlig for driftsledelse, køb af foder, dyrlæge og løbning. Kvieproducenten
er ansvarlig for dødsfald eller dårlig trivsel hos kvierne. Mælkeproducenten er ikke forpligtet til at
aftage kælvekvier der ikke opfylder de betingelser mht. tilvækst, alder, vægt som er aftalt på forhånd. Foderomkostninger og ekstra foderomkostninger som følge af foderspild er kvieproducentens omkostning.
I den konkrete situation, i Vadehavsområdet, vil der være et stort potentiale i billig afgræsning. En
kvie kan i løbet af en afgræsningsperiode optage 750 FE, eller i alt 1500 foderenheder i en opdrætningsperiode. Det potentiale skal udnyttes.

Økonomi i et kviehotel
En nærmere analyse af omkostningerne ved produktion af en kvie, der kælver ved 26 måneders
alderen, se ud som vist nedenfor:
Spædkalv
Foderomkostning
Kalvestarter, sødmælk, mineral 200 FE
Byg, ensilag, m.v. (2200 FE)
Afgræsning (1500 FE)
Avl, dyrlæge og divers
Besætningsforrentning
Arbejde 12 timer á kr 125
Vedligehold, afskrivning og forrentning af stald
I alt

kr.

800

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

800
2.000
1.350
250
300
1.500
1.150
8.150

Ved produktion af 150 kvier pr. år vil der være ca. 600.000 kr. pr. år til aflønning af 1800 timers arbejde, bygning og cirka 45 hektar græs.
Vinterfoder udgøres af ca. 2200 foderenheder i ensilage. Ved en normal foderavl, kan der således
dyrkes foder til 7-8 kvier pr. hektar Det betyder at der til 150 kvier pr. år skal anvendes et areal på
ca. 65 hektar.
Regnes der med en økonomi ved afgræsning, hvor kvieopdrætteren kan halvere sin foderudgift,
ved at få udbetalt penge fra lodsejere, der ønsker sine arealer afgræsset i løbet af en sommer, kan
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der være en yderligere besparelse på den andel af foderet der udgøres af de 1500 foderenheder i
græs. Man kunne let forestille sig en situation hvor græsset blev gratis, dvs. en yderligere indtægt
til kvieopdrætteren på 1500 kr. pr. kvie.
Arbejdsbehovet til pasning af 150 kvier udgør 1800 timer eller ca. 1 person på årsbasis.
Antallet af kviehoteller i området, afhænger meget af hvor meget areal der er til rådighed for afgræsning og foderproduktion. Der er plads et kviehotel pr. 45 hektar afgræsningsgræs, der er tilrådighed.

Hvordan struktureres afgræsningen?
For at kunne styre afgræsningen med så mange kvier og forventeligt på meget forskellige arealstørrelser om meget forskellige kvaliteter er det nødvendigt med en stærk styring af afgræsningen. Det
betyder at dyrene skal flyttes rundt på arealerne hver 4-6 uge. Typisk vil man i starten af vækstsæsonen kunne afgræsse med ca. 10 kvier pr. hektar. Mens man senere i sæsonen i august kun kan
græsse med 5 kvier pr. hektar.
På nogle af afgræsningsarealer kan der med fordel høstes hø eller ensilage til vinterfodring i starten
af vækstsæsonen, markerne kan så senere anvendes til afgræsning.
For at kunne få kviehotelkonceptet til at fungere sammen med afgræsning af naturarealer, må
driftlederen være en dygtig græsmarksmanager.

Lokale/regionale produkter
Der kunne godt tænkes at være et forretningsområde i privat afsætning af mælken fra bedriften.
Ejerne er ikke selv interesserede i det, men de vil gerne være leverandører til et lokalt mejeri, hvis
andre forretningsfolk var interesserede i et samarbejde.
Hvis salget af egne produkter skal blive en rentabel forretning, skal der tænkes stort. På gården
har ejerne allerede forsøgt sig med dørsalg af mælk til turister og lokale. Oplevelsen var, at det var
et besværligt og bindende arbejde med for lille udbytte. Derfor er de ikke interesserede i at gå ind
i små projekter. Det er ejernes oplevelse, at der generelt ikke er kunder nok i området til direkte
gårdsalg. Hvis andre kunne tænke sig at gøre en indsats for at skabe et lokalt/regionalt produkt ud
fra deres produktion, vil ejerne gerne samarbejde. De ønsker dog ikke selv, at stå for den del, da de
primært ser sig selv som landbrugere.
Fødevarebranchen er en kompleks branche, og det kræver stor viden og indsigt, at agere i den verden. Det kræver et stort salgstalent og et indgående kendskab til markedet og kunderne. Skal der
etableres en større virksomhed omkring afsætning af regionale eller lokale produkter bør det derfor
også gøres med deltagelse af specialister på området, ligesom en eventuel landbruger i høj grad
skal brænde for ideen (se bilag 3).

Kommunikation og formidling
På ”Enggaarden” holder ejerne ind i mellem åben stald, og det giver anledning til en god kommunikation med beboerne i området. Det har generelt en stor betydning for landbrugets image,
at landbruget ind i mellem tager sig tid til på den måde at informere omgivelserne om bedriftens
aktiviteter og forhold.
På ”Enggaarden” kunne man ud over åben stald arrangementerne også informere og kommunikere ved hjælp af pjecer og skiltning. På Hjemsted rasteplads er der en fin udsigt ud over marsken
og hen mod Enggaardens nye stald. Bedriften kunne på dette sted også bidrage til turisternes og
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de lokale beboeres forståelse af landbrugsproduktionen via skiltning, hvor der fortælles om gårdens aktiviteter hen over året. Her kunne det for eksempel annonceres, hvornår køerne kommer på
græs, ligesom der kunne informeres, når der ensileres, eller når der køres gødning.

Tilskudsmuligheder
Tilskudsmuligheder der rettes direkte mod landbrug i Nationalparker kan eventuelt bidrage til at
udjævne udviklingsforskellene til landbrug udenfor Nationalparker og naturområder.
Der har af Den Nationale Følgegruppe vedrørende Nationalparker i Danmark været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at drøfte målretningen af forskellige tilskuds- og støtteordninger, så de kan bidrage til udvikling og drift af nationalparker. Arbejdsgruppens arbejde er resulteret
i en række forslag, som nu skal tjene som inspiration for de videre overvejelser i Den Nationale Følgegruppe og senere i politisk regi.
Arbejdsgruppen har rejst forslag om, at en del af de eksisterende tilskuds- og støtteordninger
vedrørende græsningsselskaber, naturplaner, jordfordeling og forvaltningsplaner kan anvendes i
nationalparkerne. Arbejdsgruppen har desuden peget på nødvendigheden af nogle langsigtede
tilskudsordninger, der kan sikre nationalparkerne over længere tid. Den har derfor rejst forslag om
støtteordninger vedrørende natur, formidling, friluftsliv og turisme. Nogle af disse ordninger tænkes
som langsigtede kontrakter mellem nationalparkerne og nationalparkernes lodsejere og indbyggere.
Mange af de eksisterende og nye tilskudsordninger har til formål at yde tilskud til en ekstensivering
af arealanvendelsen i det åbne land. Ekstensiveringen skaber ikke i sig selv aktivitet. Det er vigtigt at
tilskudsordningerne er med til at generere en ny aktivitet eller en anden aktivitet i landdistrikterne.
Det er ødelæggende for et område, hvis store arealer ekstensiveres, og dermed ikke medvirker til
beskæftigelse og indkomstdannelse i samfundet. Aktiviteten er nødvendig for at opretholde kulturen og arbejdspladserne i landdistrikterne.

Konklusion
Konklusionen for situationen ”Enggården” er, at kulturlandskabet bag digerne har behov for landbrugsmæssig drift, for at holde den landskabelige tilstand som samfundet ønsker. Ejendomme til
malkekvæg med topydelser og effektivitet i driften er fremtiden.
På ”Enggården” er der investeret i nyeste teknologier, både velfærdsmæssigt for dyr og mennesker
samt miljøet i relation til bl.a. ammoniakfordampning. Det vil der også fortsat blive på grund af
ovenstående
Udnyttelse af næringsstoffer i markdriften, vil også være optimeret, i forhold til in - og output.
Dette konventionelle landbrug har behov for udvidelsesmuligheder i balance med omgivelserne.
Ideen med kviehotellet og varetagelse af landskabspleje – fastlandskvier - , kan fint kombineres
med et højtydende landbrug.
Landbruget kan fortsat bidrage til erhvervslivet i Vadehavsregionen, hvis erhvervet gives de rigtige
forudsætninger til fortsat at kunne konkurrere på det konventionelle landbrugs betingelser. Det er
i den sammenhæng vigtigt at tilskudsordninger ikke kun gives til en inaktiv beskyttelse af områdets
natur, men at den gives for at skabe nye eller andre aktiviteter i landdistrikterne.
Hverken ”Enggården” eller marsklandskabets kulturtilstand kan erstattes af nicheproduktioner.
Samspil mellem fortid og fremtid – oldtidsparken og moderne malkekvægdrift – er en oplagt mulighed for formidling af paralleliteter og forskelle i det at dyrke jorden og dermed sætte fokus på
kulturarven før og nu.
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Bilag 1

Beregning på 60 hektar jord forpagtet af staten og Mandø Digelaug til afgræsning af får.
Beregningen er foretaget med baggrund i, at fårene kan græsse på arealet
15. apr.il – 31. oktober, hvilket svarer til i alt 200 dage.
Hegnet skal sættes op i foråret og tages ned i efteråret, derfor sættes timeforbruget til 6 timer pr.
hektar. Normtimer for pasning af permanentgræs inklusiv hegning er 5 timer pr. hektar.
Græsset afpudses – omkostningen betales af staten og digelauget .
Der går 210 får med lam 15. apr.il - 15. august. Herefter hjemtages vædderlam og udsætter får, så
der i gennemsnit er 180 får på arealet i græsningsperioden.
Der går 7 moderfår med lam på en dyreenhed (DE)
Der må gå 3 får med lam pr. hektar
Der avles 1.250 foderenheder (FE) pr. hektar naturareal
Foderforbrug til 1 får med lam er 770 foderenheder pr. år – der skal hentes 420 foderenheder i
græsningsperioden
Der skal 2,33 hektar til at give foder til 1 dyreenhed i græsningsperioden
Der kan gå 25,71 dyreenheder på 60 hektar
Foder til vinter perioden 01. november – 14. april
350 foderenheder à 1,00 kr. pr. får = 350
=
Salg af får/lam/uld
Præmie får 180 à 80 kr.
Græs 75.000 à 0,90 kr.
Foder
Dyrlæge m.v.
Dækningsbidrag på fårene
180 får
á
60 hektar græs
á
Dækningsbidrag
Kapacitetsomkostninger
Aflønning 6 t/hektar + 5 t/får á
Resultat af pr.imær drift
EU-tilskud
60 hektar á
Resultat

63.000

147.300
14.400
- 67.500
- 63.000
- 13.200
18.000
100 =
800 =

18.000
48.000
66.000
-24.000
150 = -189.000
-147.000
500 =
30.000
- 117.000

Resultat pr. DE er - 4.551 kr..
Resultat divideres med antal DE (25,71)
Resultat pr. hektar er - 1.950 kr.
Resultat divideret med antal hektar (60)
Konklusion: Der kan ikke betales forpagtningsafgift, og i stedet skal der ydes et tilskud på mindst
1.950 kr. pr. hektar for at der er aflønning til ejer
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Græsningsselskabet
Mandø
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Mandøs natur er enestående, og især et rigt fugleliv med store
bestande af ynglende fugle som ederfugle, klyder, måger og
strandskader, præger øen. En stor del af dem yngler på
strandengene udenfor diget, der også benyttes som både
græsningsområde for Mandøs mange får samt for de planteædende trækgæster som f.els. knortegæs, pibeænder m.fl.

Mandø er kun 8 km2 stor og ligger i Vadehavet omgivet af tidevandsflader og mod syd det store højsand Koresand. Det græsklædte marsklandskab er dannet i læ af et mindre klitområde
mod sydvest. Her ligger Mandø By i læ for vind og vand.
Størstedelen af øens marskflade er omkranset af et havdige, der
beskytter landbrugsjorderne og bebyggelsen mod havet. Eneste
måde at komme til øen på - ud over med båd - er over havbunden ved lavvande ad Låningsvejen eller med Mandøbussen.

Mandø omtales første gang i 1231. Op gennem tiden har
landbruget fået større og større betydning, og er i dag fortsat en
vigtig del af øens liv.

Mandø – en ø i Vadehavet

Endelig skal projekterne indeholde demonstration og formidling,
f.eks. i form af markvandringer og rundvisninger på
græsningsarealer, informationsmøder og informationsmateriale.

Projekterne skal afprøve og demonstrere udvikling og
anvendelse af græsningsplaner. Samtidig skal der tages
hensyn til arealernes indhold af natur og biodiversitet, og
de skal gerne medføre en forbedring af disse forhold.

Projektet på Mandø er ét af en række pilot- og demonstrationsprojekter støttet af Direktoratet for FødevareErhverv. Formålet er
at udbrede interessen for græsningsselskaber. Græsningsselskaber kan vise sig, at blive et vigtigt styringsredskab i
naturplejen, da mange områder ikke længere græsses og
økonomien i afgræsning er blevet udhulet i forbindelse med
reduktionen af dyrepræmier. Derfor er der brug for koordinering
og sammenlægning af mindre arealer til større og mere attraktive
afgræsningsenheder.

Græsningsselskaber

I begyndelsen af 2004 blev der på et møde mellem
projektdeltagerne fastlagt mål for projektet. Der blev lavet nye
hegningsplaner, der delte digerne og forlandet ind i tre områder,
med forskellige udbindingstidspunkter for fårene. Idéen var at få
bidt digerne grundigt ned fra starten af udbindingen (kystbeskyttelse) og samtidig give områder (B og C) mere fred, så bl.a.
hindebæger – også kaldet ”Mandølyng” – kunne nå at komme i
blomst og sætte frø. Samtidig er det frahegnede område

Det var derfor nødvendigt at finde og afprøve nye
græsningsmetoder, der kunne tilgodese alle interesser. Netop
derfor har projektet interesse for alle lodsejere, der driver
forlandsarealer ved Vadehavet. Projektet har deltagelse af Ribe
Amt, DfFE som jordbesidder, lokale lodsejere og forpagtere samt
Ribe Amts Familielandbrug.

Projektet ”Græsningsselskabet Mandø” startede i januar 2004 og
løber frem til ultimo 2005. Projektet opstod på baggrund af
ønsket om at forene bedre betingelser for ynglefugle og flora
med muligheden for fortsat at drive et rentabelt husdyrhold, hvis
eksistens afgræsningen i sidste ende er afhængig af.

Baggrund og erfaringer

Der har været anvendt såvel træ- som plastichegnspæle
afhængig af eksponering for vand. Dette har været afgørende
for, hvor der er anvendt glat tråd og hvor der er anvendt polytråd.
Begge dele foreligger der nu erfaringer med.

Erfaringerne fra den første græsningssæson har været meget
positive, og vegetationen er allerede ved at ændre sig. På de
mest betydningsfulde dele af strandengen er den blevet
væsentlig mere ”ru” og varieret og dermed giver vegetationen
mere læ og ro til ynglefuglene, som også er set i et større antal i
2004 end tidligere. Fårene har haft den samme tilvækst som
tidligere på trods af opdelingen i græsningsområder og de
tidsmæssige begrænsninger.

Rent praktisk er der etableret 3 nye færiste og opsat ca. 7 km.
hegn, hvor der afprøves forskellige hegnstråds- og pæletyper.
Desuden er alt hegn nu strømførende, der sektionsvist afbrydes,
hvis tidevandet stiger meget, at det når trådene.

(område C) ynglefuglenes foretrukne yngleområde og
frahegningen skulle gerne bevirke en øget ynglesucces.

Udgivet februar 2005 af Ribe Amts Familielandbrug med støtte fra Direktoratet for
FødevareErhverv. Produceret af Peter Borgen. Fotos: John Frikke og Peter Borgen.
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Peter Borgen
Ribe Amts Familielandbrug
Industrivej 21
6740 Bramming
Tlf: 75 17 37 88 / 29 25 79 05

Projekt koordinator / Natur- og vildtplejekonsulent:

Niels Christian Nielsen
Mandø Byvej 24, Mandø
6760 Ribe
Tlf: 75 44 51 77

Formand for ”Græsningsselskabet Mandø”:
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STIKORD: MANDØ PRODUKTERNE
Baggrund:
Ønsket er at udvikle en række landbrugsrelaterede aktiviteter, der kan sikre fortsat indtjening,
opmærksomhed og aktivitet på Mandø – uden at Mandø forvandles til en kulørt
turistattraktion.
Ideen om Mandø sortimentet
En mulig tilgang er at udvikle et sortiment af højkvalitets fødevareprodukter, der har det til
fælles, at de har en speciel tilknytning til Mandø. Enten i form af en historisk tilknytning eller
en geografisk tilknytning. Af hensyn til bredden i sortimentet vil det være ønskværdigt, hvis
der indgår animalske produkter såvel som vegetabilske produkter.
Foreløbige ideer til produkter:
Mandø kvalitets lam
Mandø kvalitets bøffer
Mandø kvalitets pølse
Mandø kvalitets smør
Mandø kvalitets brød
Mandø kvalitets mel
Den grundlæggende produktudviklings-ide er således at bygge et Mandø-sortiment op, der kan
matche fødevaremarkedets efterspørgsel på specielle nicheprodukter af højeste kvalitet.
Mulige distributionskanaler:
Disse produkter vil kunne distribueres via 2 oplagte kanaler:
1) Salg gennem Torvelade-lignende butik(ker) på selve Mandø.
Dette vil forstærke og uddybe oplevelsen, når Mandø besøges
Dette vil skabe aktivitet på øen
Dette vil muligvis lokke flere besøgende til øen
2) Salg gennem udvalgte specialbutikker og -kæder i hele DK
Dette vil skabe ekstra opmærksomhed omkring Mandø
Dette vil muligvis lokke flere besøgende til øen på sigt
Marketing:
Det anbefales at Mandø sortimentet markedsføres med fokus på:
-

Høj kvalitet og bedste råvarer
Historiske råvarer
Det autentiske produkt
Det historiske produkt
Produktet kommer ’direkte’ fra naturen
Forbindelsen til havet (hvis muligt)
De gamle produktionsmetoder
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Den afgørende øvelse - rent kommunikationsmæssigt - bliver at udvikle en række spændende
produkthistorier og et samlet grafisk koncept, der kommunikerer disse unikke ’Mandø-historier’
på en tydelig og troværdig måde. Dette grafiske koncept skal efterfølgende danne grund for
udvikling af:
- Salgsmaterialer
- Produktemballager
- Et Mandø website, hvor produktoplevelsen kan uddybes
Produktemballagerne og websitet er en oplagt mulighed for at inspirere danskerne til at tage
en tur til Mandø.
Samsø. Vinklen kan være et tilbud om at få en oplevelse af, hvad der ligger til grund
for produkterne: Se øen, dyrene, markerne, havet etc. Måske som en guidet tur.
På denne måde kan der skabes synergi mellem selve øen og produkterne i kølerdisken.
Specialbutikker og kæder:
En anden afgørende øvelse bliver det rent salgs- og distributionsmæssige. Nøglen til en større
succes for Mandø sortimentet bliver at få produkterne ud i de rigtige specialbutikker og kæder.
Og skal dette lykkes kræves dels rigtig gode produkter og dels en helhjertet salgs- og
marketing indsats.
Når denne ”sælg-ind” opgave skal løses anbefales følgende tiltag:
- Direct mail kampagne til relevante butiksindehavere og indkøbere
- 1–1 salgskontakt til butiksindehavere og indkøbere
- PR- og pressemateriale
Vedr. massekommunkation:
Det vurderes ikke, at decideret massekommunikation (Outdoor, større annoncer, radio, TV) er
formålstjenstligt. Udviklingsomkostningerne og indrykningspriserne vil ikke kunne tjenes hjem.
Indkøberne og butiksindehaverne kan ikke rammes på denne måde – og forbrugeren er
nemmest (og billigst) at ramme inde i selve butikken.
Instore TV i direkte forbindelse med produktopstillingerne i butikken kan evt. overvejes, da det
giver god mulighed for at uddybe den visuelle historie om produktet.

