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1. Forord af Bendix Nielsen, formand for arbejdsgruppen.
Med denne rapport fra Skærbæk gruppen er det forsøgt at samle de visioner og
kritikpunkter der er fremkommet i løbet af den møde-række der er afviklet fra september
2004 til januar 2005.
Arbejdsgruppen har fungeret under overskriften ”udvikling og perspektiver for området”.
Det har været gruppens opgave at skabe ideer og visioner for en evt. nationalpark,
samt beskrive fordele og ulemper ved etablering af en nationalpark.
Den bundne opgave går på besvarelse af følgende 5 spørgsmål.
1. Ideer til konkrete initiativer, der kan styrke udviklingen af lokale produkter og til,
hvordan det kan medvirke til det samlede områdes udvikling?
2. Ideer til konkrete regelændringer eller konkrete projekter, der kan fastholde og udvikle
områdets naturværdier?
3. Konkrete forslag til en kvalitetsmæssig udvikling af turismen i området?
4. Kan vadehavet formidles bedre?
5. Forslag til afgrænsning af en evt. nationalpark?
Der har været afholdt 9 arbejdsgruppemøder som aftenmøder, med 20 – 60 deltagere pr.
gang,
Arbejdet har været tilrettelagt med gruppearbejde som det bærende, samt flere eksterne
indledere.
Der er blevet arbejdet seriøst i grupperne til trods for en stor opgave, som har været
vanskelig at strukturere.
Grupperne var inddelt med udgangspunkt i de 5 spørgsmål, som styregruppen har bedt os
om at svare på. Gruppernes emner blev tilrettet efter de visioner og kritikpunkter som
Skærbækgruppen udarbejdede på de første møder (gruppens kritik og visionspunkter ses i
bilag 1).
Der var nedsat 4 grupper som deltagerne fordelte sig i, efter eget ønske.
1. Erhverv og udvikling af området
2. Naturværdier.
3. Turisme
4. Fritidsinteresser.
Alle 4 grupper har, udover gruppens emne, diskuteret selvforvaltning og regelændringer.
Vedr. det femte spørgsmål omkring afgrænsning, blev der nedsat 3 nye grupper som
deltagerne fordelte sig i efter eget ønske.
A. Forslag om afgrænsning ved daglig vandstandslinie.
B. Forslag om afgræsning et sted mellem digerne og hovedvej 11.
C. Forslag om afgrænsning ved hovedvej 11.
Alle deltagere diskuterede muligheden ”ingen nationalpark” i plenum.
Endelig har der været nedsat en gruppe, som har arbejdet med emnet selvforvaltning,
eftersom en udpræget grad af selvforvaltning har været en meget væsentlig forudsætning
for alle visioner.
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Følgende indledere har bidraget til at arbejdet blev så bredt favnende som muligt.
Første aften indledte Jens Andresen omkring baggrunden for pilot-projekt nationalpark
Vadehavet.
Statsskovrider Peter Ilsøe kom med et oplæg om nugældende reguleringer i området.
Helle Hartmann (gruppens sekretær) orienterede om, hvilke undersøgelser der var sat i
gang via den nationale følgegruppe og styregruppen.
Oluf Stenrøjl Kristensen (fisker og amtsrådsmedlem) fortalte om fiskeri i Vadehavet.
Henrik Narud (miljøchef ved Sønderjyllands amt) kom med et oplæg om selvforvaltning.
Per E. Rasmussen (biolog) fortalte om de natur-undersøgelser som er iværksat.
Hans Henrik Pørksen (svineproducent og underviser på handelshøjskolen) fortalte om
egne erhvervsmuligheder og øvrige erhvervsmuligheder i området.
Lau Nørgaard gav et oplæg om hans ideer omkring en evt. nationalpark.
Det har været et meget spændende projekt at arbejde med. Det har givet en større viden,
både menneskeligt og om de økonomiske muligheder for området.
Jeg vil gerne hermed rette en stor tak til vores sekretær Helle Hartmann, for det store
arbejde hun har ydet og for den tålmodighed, hvormed hun har lyttet til de forskellige
synspunkter der er fremkommet.
Tak til deltagerne og oplægsholderne.
På arbejdsgruppens vegne
Bendix Nielsen.
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2. Undergruppernes emner
Gruppe1.
Erhverv og udvikling af området (fiskeri, landbrug, andet erhverv)
a: Selvforvaltning
b: Regelændringer
c: EU støtte (evt. andre støtteordninger)
d: Nye tiltag/produkter
e: Digesikring
Gruppe 2.
Naturværdier
a: Selvforvaltning
b: Regelændringer
c: Pleje af naturen i en nationalpark
d: Ny Natur
Gruppe 3.
Turisme (udvikling af turisme)
a: Selvforvaltning
b: Regelændringer
c: Formidling (naturvejledning)
d: Benyttelse/beskyttelse
Gruppe 4.
Fritidsinteresser (jagt, lystfiskeri, adgang til naturen, surfing m.m.)
a: Selvforvaltning
b: Regelændringer
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3. Gruppe 1: Erhverv og udvikling af området (fiskeri, landbrug, andet erhverv)
Gruppemedlemmer: Jens Nissen, Ballum, Jos De Valk, Brøns, Hans Chr. Hansen, Brøns,
Jørn Gjelstrup, Bredebro, Jørgen Johnsen, Bredebro, Svend Bleeg, Juvre, Christian
Lorentzen, Ballum, Hans A. Holm, Skærbæk, Nis Christensen, Ballum, Jens Beier
Clausen, Rømø, Anker Juhl, Ottersbøl, Helge Jensen, Vester Aabølling, Karin Jensen,
Ottersbøl.
Selve dette materiale er udarbejdet af de 5 sidstnævnte.
Indhold:
Udgangspunkt for gruppearbejdet
Selvforvaltning
Fiskeri
Landbrug
Øvrige erhverv
Turisme
Videns/ natur center
Områdets sikkerhed
GRUPPENS TANKER OG BAGAGE: FORTID, NUTID OG FREMTID:

Udgangspunkt for gruppearbejdet
Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet

Arbejdsgruppe 1 i Skærbæk området,
Emne: Erhverv og udvikling af området (fiskeri, landbrug, andet erhverv).

Selvforvaltning
Som udgangspunkt for de følgende visioner kræves selvforvaltning i området.
Dette tænkes administreret af en styregruppe:
Majoritet af folk med direkte erhvervsmæssig tilknytning til området.
Majoritet af lodsejere.
Der kræves udbredt grad af selvstyre, med indflydelse på hvilke regler og
restriktioner der skal gælde for området og hvilke ikke.
Der kræves indflydelse på forvaltningen af de regler og restriktioner der bevares.
Der kræves indflydelse på fremtidige regler og restriktioner af både lokal, regional
og national art.
Ide:

Selvforvaltning i lokale styregrupper på 9 personer.
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Vision:

Området skal forvaltes med stor selvbestemmelse på områder omkring:
Regulativer (her tænkes specielt på afløbsforhold ved åer og vandløb både indenfor
og udenfor diget.)
Restriktioner
Udvikling
Økonomi
Service
Infrastruktur
Erstatning ved værdiforringelse.

Beskrivelse:
Selvforvaltning i stor grad skal sikre at området bibeholder de udviklingsmuligheder som
det øvrige samfund har.
Selvforvaltning skal sikre området mod yderligere restriktioner indendigs- og udendigs.
Selvforvaltning skal sikre oprensning af åløb og vedligehold af afstrømningsforhold
udendigs.
Fordele:
Lokalbefolkningen er stedkendt, og kan med deres indgående kendskab til området og de
specielle forhold, der her gør sig gældende, bedre holde balance mellem benyttelse og
beskyttelse af natur og kultur i området.
Lokalbefolkningen engageres i egne forhold.
Den kortere vej fra beslutning til effekt vil sikre mod unyttige regler, der kun giver besvær
for de berørte parter, og ingen udbytte for dyr eller fauna.
Ligeledes vil der modsat hurtigt kunne sættes ind ved miljømæssige problemer i området.

Mål: Befolkningstilvækst på i alt 20 %
Tænkes opnået på følgende vis:

Fiskeri
Ide:

Vision:

Kulturbanker af muslinger, evt. dyrkning på tov.
Udvikle og fremme det traditionelle fiskeri.
Der skabes mulighed for etablering af nye former for fiskeri, med deraf kommende
muligheder for følgeerhverv i vadehavsområdet.
Via langsigtet planlægning og aktiv støtte fra lokale og regionale myndigheder
opretholdes beskæftigelsen og skabes mulighed for udvikling for fiskerierhvervet.
Dyrkning af muslinger i åer som projekt omkring vandrensning (se videns/
naturcenter senere)
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Beskrivelse:
Vadehavet giver gode muligheder for opdræt af muslinger enten på kulturbanker eller på
tov. Der vil skabes arbejdspladser både med den direkte beskæftigelse og som
følgebeskæftigelse lokalt. Endvidere vil der være mulighed for at markedsføre disse som
vadehavsprodukt.
Langsigtet planlægning og lokal indflydelse på regler og reguleringer vil skabe bedre
rammer for et bæredygtigt fiskerierhverv.
Skabe samarbejde imellem vadehavsregionerne for at formidle nyeste viden og udvikle
erhvervet under hensyntagen til de specielle forhold der er gældende for området.
Kritisk gennemgå gældende (og kommende) regler og restriktioner for vadehavsområdet
og tage direkte kontakt til lokalbefolkning, også opfølgende, mhp. vurderingen af opnåelse
af den ønskede effekt af disse!
Fordele:
Bibeholde fiskerierhvervets muligheder.
Skabe arbejdspladser.
Mulighed for at styrke miljøet via den langsigtede og tilpassede planlægning.
Mulighed for fælles markedsføring af vadehavsprodukter.
Øget lokal bevågenhed om erhvervet.
Ulemper:
Området er styret af et kompleks af uigennemsigtige, stive og komplicerede regler, der
igen håndhæves forskelligt af forskellige myndigheder. Disse regler forhindrer til dels
ovenstående ide.
Mål vedrørende fiskeri: Befolkningstilvækst på 3 %

Landbrug
Ide:

For at fastholde og udvikle et bæredygtigt landbrug skal der ske en lempelse af
bestående regler og stop for flere restriktioner.
Der skal ske en løbende oprensning af å-udløb udendigs i vadehavet og i åtilløbene i baglandet.
Der skal skabes dialog mellem administratorer og landbrug for bl.a. at imødegå
uhensigtsmæssig lovgivning og (over, - fejl-) fortolkning af love og regler. Natura
2000 tilpasses til de virkelige forhold via selvforvaltning.
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Vision:

Landbruget får mulighed for at udvikle sig på samme vilkår som uden for
vadehavsområdet.
Egnens karakteristiske kulturlandskab med de afvekslende afgrøder bibeholdes
også til gavn for dyr og planter. Naturplejen foretages af landbruget.
Lokalsamfundene styrkes og affolkningen standses.

Beskrivelse:
Menneskeskabt kultur skal styrkes, dvs. at benyttelsen skal gå forud for beskyttelsen.
Gennem stor lokal indflydelse skal der ske en regeltilpasning, der afspejler de faktiske
forhold på egnen. Regler der virker direkte modsat hensigten skal ophæves, andre skal
lempes og evt. forbedres og evt. nye regler og restriktioner, som får indflydelse på
erhvervets benyttelse af naturen, skal udarbejdes i nært samarbejde med de berørte
landmænd/ lodsejere.
Et stærkt, økonomisk bæredygtigt landbrug skaber muligheder for etablering og udvikling
af følgeerhverv, der traditionelt befinder sig i lokalsamfundet og styrker derved disse.
Stimulerer lysten til at investere i fødevaresektoren.
Fordele:
Arbejdspladser bibeholdes.
Indtægt fra landbruget lægges lokalt og regionalt.
Landbrug i omdrift styrker natur og fugleliv.
Landskabet bliver smukkere og mere varieret.
Lokalsamfundene styrkes.
Affolkningen standses.
Der bliver plads til nicheproduktioner, eks. Marsk-lam.
Ulemper: Ingen
Mål vedrørende landbrug: Stoppe affolkningen

Øvrige erhverv
Ide:

Vision:

Tilskud til ide/ produkt -udvikling og etablering af virksomheder i området.
Starthjælp til markedsføring og distribution af produkter fra vadehavsregionen.
Udvikling af små og store lokale virksomheder i vadehavsområdet.
Gennem selvforvaltning skabes rammer for en bæredygtig erhvervsudvikling i
området og derved øget beskæftigelse og attraktive arbejdspladser for både
højtuddannede og folk med kortere eller ingen uddannelse.
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Beskrivelse: Der gives lokalt/ regionalt / statsligt etableringstilskud til virksomheder i
området. Der stilles ”know how ” til rådighed og projekterne hjælpes både i gang med
markedsføring og distribution. Der etableres en fælles vidensbank, hvor der kan hentes
gode ideer / udveksles erfaringer, etableres samarbejde de enkelte virksomheder imellem
og evt. en form for jobbank.
Gennem fælles markedsføring etableres produkterne i forbrugernes bevidsthed og styrker
i sidste ende lokaløkonomien i området.
Fordele:
Udvikling af nye produkter
Skabe nye virksomheder.
Etablering af nye arbejdspladser.
Tiltrækker og fastholder højtuddannet arbejdskraft.
Ulempe:
Koster penge på kort sigt.
Mål vedrørende øvrige erhverv: Befolkningsudvikling på 2 %

Turisme
Ide:

Vision:

Fokus på kvalitetsturisme.
Udbygning af infrastrukturen i området, evt. med en vestmotorvej.
Turismen styrkes og der skabes rammer for udvikling af kvalitetsturisme i
samarbejde med lokalbefolkningen.
Gennem udbygning af infrastrukturen i området gives mulighed for at tiltrække
turister fra et større område både på kortere - og længerevarende ferier.

Beskrivelse:
Vadehavsregionen har med sin unikke kultur/ natur/ historie de bedste rammer for at
tilbyde et varieret udbud af oplevelser til mange turister. Der bør dog satses på kvalitet
frem for kvantitet, f.eks. kultur turister / aktivitets turister. På de rette steder skal
benyttelsen komme forud for beskyttelse med behørig hensyntagen til, og i samarbejde
med, naturen og befolkningen.
På grund af sin specielle beliggenhed som forbindelsesled mellem de store tyske byer og
de attraktive feriesteder som f.eks. Rømø og havnebyen Esbjerg vil det som et langsigtet
mål, være nødvendigt at udbygge infrastrukturen evt. med en vestmotorvej.
Fordele:
Mindre slid på naturen.
Større indtjening for erhverv og følgevirksomheder.
Flere arbejdspladser.
Tiltrække og fastholde højtuddannede.
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Give kulturen i området anerkendelse og udvikle den.
Kortere transporttid til feriestederne og derfor et større område at tiltrække gæster fra til
korterevarende ferieophold eller kulturelle oplevelser.
Ulemper:
Kræver ” styring” af turisternes færden.
Kræver nytænkning og lempelse af forskellige regler.
Tager tid at udbygge vejnettet.
Mål vedrørende turisme: Befolkningsudvikling på 13 %

Videns/ natur center
Ide:

Vision.

Etablering af Videns/ naturcenter, evt. som en underafdeling af syddansk
universitet.
Med baggrund i behovet for nytænkning og produktudvikling etableres
uddannelsescenter med fokus på forskning, uddannelse og økonomi.
Skabe et eller flere kraftcentre der med udgangspunkt i egnens specielle forhold
bruges til forskning og nytænkning i både økonomisk og uddannelsesmæssig
retning.
Skabe rammer for at uddanne et semester fra forskellige universiteter og dermed få
en mere udbredt forståelse for de specielle forhold der er i vadehavsområdet til et
bredt udvalg af højtuddannede.

Beskrivelse: Der etableres med støtte lokalt/ regionalt og nationalt et udviklings- og
videnscenter hvor der både uddannes semesterhold; men også tilbydes hele
egnsrelaterede uddannelser indenfor områder som forskning, turisme, uddannelse,
økonomi, miljø, kultur.
Der er lokalt forslag om etablering af muslingebanker både i vadehavet og i å – indløbene
= oplagte forskningsemner.
Fordele:
Fastholde unge mennesker på egnen.
Mulighed for at tiltrække unge fra andre dele af landet og evt. udlandet til området og
måske senere fastholde dem her..
Skabe større gennemslagskraft omkring lokale/ regionale forhold ude i befolkningen.
Beskæftigelse til højtuddannede.
Ulemper: Ingen.
Mål vedrørende videns- og naturcenter: Befolkningstilvækst på 2 %
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Områdets sikkerhed
Ide:
Vision:

Bevarelse af området sikkerhed.
Digerne bevares og den nødvendige forstærkning og vedligeholdelse af diget
foretages i tæt samarbejde med digelag/ lodsejere og den berørte del af
lokalbefolkningen.
Fremtidssikring (20 – 50 år)

Beskrivelse:
Via selvforvaltning bibeholdes digestrukturen og dets vedligeholdelse.
Der skal være mulighed for fremtidig tilpasning til ændrede vandstandsforhold.
Der skal være mulighed for at fortage den nødvendige naturpleje på og omkring
dige og forland.
Fordele:
Skabe tryghed hos befolkningen.
Beskyttelse af befolkningen.
Beskyttelse af baglandet.
Bevarer områdets særegne kultur og natur.
Bevarer produktionserhvervene intakte i digelagets område.
Kulturberigelse.
Ulemper:
Kræver daglig vedligehold og naturpleje.
Mål vedrørende områdets sikkerhed: Fremtidssikre vadehavsområdet og dets
befolkning.

GRUPPENS TANKER OG BAGAGE: FORTID, NUTID OG FREMTID:
Der ønskes principielt kun nationalpark til daglig vandstandslinje.
Der forlanges selvforvaltning uanset hvor afgrænsningen foretages.
Som udgangspunkt for enhver form for nationalpark, skal der være en rimelig
forventning om en befolkningsudvikling på 20 % over de næste 10 år.
I gruppen tror vi på muligheden for fremgang og vækst i området.
Vi vil også gerne gøre den fornødne indsats; MEN FÅR VI LOV?
Der er i gruppen og dens bagland udbredt skepsis overfor ideen om en nationalpark i
vadehavsområdet.
For nogle år siden blev det kaldt verdensnatur arv, nu er det nationalpark! = Samme vare i
en anden indpakning!
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Imens vi viser vores velvilje ved at investere tid og kræfter i projektet Nationalpark
Vadehavet, kommer Natura 2000 væltende ind ad døren, på trods af at Jens Andreasen
ved opstartsmødet står og lover os arbejdsro, hvis vi aktivt går ind i dette projekt omkring
vadehavet. Et indgreb der allerede nu i den korte tid den har eksisteret allerede har haft
voldsom indflydelse på ejendomshandel, låneoptagelser og behandling af ansøgning om
besætningsudvidelser her på egnen. SKUFFENDE !
Det er vores opfattelse at der er en skjult dagsorden, som skal listes ind ad bagdøren og
gerne på en sådan måde at vi føler at vi har haft medindflydelse og dermed også
medansvar på dens beskaffenhed.
Det er vores opfattelse at dette projekt er en del af en udmarvningspolitik der køres, styret
af de rød/ grønne interesseorganisationer, til dels i samarbejde med skov- og
naturstyrelsen. Formålet er at udtrætte lokalbefolkningen, så den til sidst afgiver al magt
og indflydelse, og siger ja og amen, bare for at få fred.
Området er i forvejen (over) beskyttet gennem utallige komplekse regler og restriktioner,
som man oven i købet i området føler forvaltes efter strammest mulig fortolkning fra de
forvaltende myndigheder.
Især næres der i gruppen stor mistro til skov og naturstyrelsen, der gennem mange
eksempler aldrig har vist sig som medspiller; men altid som en modspiller med
ubegrænsede midler og tid til rådighed.
Der er heller ikke megen tiltro til de lokale myndigheder i form af amtet, der i den grad har
medvirket til at området affolkes og udviklingen er stagneret, her tænkes på nedlæggelse
af uddannelsessteder, forringelse af infrastruktur, (over)- fortolkning af regler omkring
diverse tilladelser og bevillinger, nedlæggelse af sygehuse.
Derved er der kunstigt skabt et ” sort hul” på landkortet, paradoksalt nok i et område der
med de rette betingelser kunne have været et kulturelt og økonomisk smørhul for landet.
Den rige landbrugsjord i masken, de stærke viljer i befolkningen, den store kulturelle arv
og den geografisk strategiske placering midt mellem de store tyske byer og Esbjerg/ Ribe
danner den perfekte ramme for en sådan udvikling.
Dette er forhindret gennem en politik der med magt og penge har trukket udviklingen østpå
og med regler, restriktioner og særlove har hensat egnen i en tilstand som var herskende
ved vore bedsteforældres tid.
Oven i købet sidder den administrerende og forvaltende part placeret så langt væk fra
åstedet at konsekvenserne af denne restriktive og målrettede udsultningspolitik ingen
indflydelse har på dem og deres hverdag.
Digesikring prioriteres meget lavt af mennesker og forvaltning der ikke er bosiddende
indenfor det område der beskyttes af diget. Der er lokalt stor undren over de problemer og
den tidsramme der har været omkring både istandsætning af diget efter orkanen 1999, og
over digeforstærkning. Kigger man sydpå til f.eks. Holland er digerne sikret 50 år ud i
tiden, her er kun Rejsbydiget fremtidssikret og det kun med en tidsramme på 20 år. Man
føler her at skal der ofres 10 kr. på fuglebeskyttelse betyder det ingen ting; men skal der
ofres 1 kr. på menneskenes sikkerhed, skal det igennem så mange undersøgelser og
forvaltninger, at det tager år, og pengene bliver spist op undervejs.
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Ved egne besøg i andre landes nationalparker, har vi mødt et landskab, befolkning og
økonomi der var sat 50 år tilbage i tiden i forhold til udviklingen i den øvrige del af landet
udenfor nationalparken. DETTE ØNSKER VI IKKE HER.
Der har undervejs været talt MEGET om afgrænsning.
Vi har følt at vi med vold og magt skulle medvirke til at sætte mursten i et hus, vi ikke
vidste hvordan skulle se ud, hvilke arkitektoniske og funktionelle krav der blev stillet, hvem
der skulle bo i det og hvem der skulle betale.
VI VIL GERNE GØRE EN INDSATS; MEN FÅR VI LOV?
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4. Gruppe 2: Naturværdier
Gruppemedlemmer: Helge Petersen (tovholder), Lau Nørgaard (tovholder), Kristen
Fromsejer, Kim Aabling, Bent Valeur, Jens Petersen Bech, Henrik Frandsen, Rigmor
Petersen, Claus Cornelsen.
Selvforvaltning:
Forudsætningen for visionen er selvforvaltning i hele det evt. nationalparkområde.
Naturværdier, natursyn:
- Vi ønsker et Vadehav med vidtstrakte vidder og dets vekselvirkning og dynamik med
strandenge, får på digerne og forlandet, samt et rigt fugle- og planteliv.
- I Vadehavet skal der åbnes op for grøbling langs Rømø-dæmningen, som en
kulturattraktion for turister.
- Digesikkerheden skal fortsat have allerhøjeste prioritet.
- Den storslåede, vidtstrakte og specielle natur i kulturlandskabet skal bevares.
- Det karakteristiske kulturmarsklandskab skal både fastholdes og forsat kunne udvikle sig.
- Området skal fortsat kunne udvikle sig til gavn for lokalbefolkningen indenfor industri,
handel, håndværk, landbrug, erhvervsfiskeri og turisme ligesom lokalbefolkningen skal
have øget adgang til jagt og fiskeri så området ikke ender som "kustodebyer” og
"kustodelandbrug".
- Det bør tilstræbes at bevare de kultur- og naturværdier, som er skabt gennem
århundreder af områdets befolkning ved inddigning og kystsikring, således at værdierne
også kan opleves af de kommende generationer.
Beskrivelse af ideen:
1. Fastholde kulturen.
2. Fastholde det unikke landskab bestående af marsk, gest og vadehavsområdet for
eftertiden.
3. Fastholde og udvikle områdets unikke kulturlandskab
Fra ide til virkelighed:
- Bevidstheden om områdets kulturelle og landskabelige værdier søges forøget, hvor det
er passende og muligt og gerne på et fælles grundlag med lignende områder i Tyskland og
Holland.
- Vi ønsker ikke, at Nationalpark Vadehavet skal være en beskyttelsesplan, men at
nationalparken med skyldig hensyntagen til naturen skal være med til at skabe udvikling,
arbejdspladser og aktivitet på hele Vestegnen.
- Vadehavsområdets kulturhistoriske og landskabsmæssige elementer skal bevares
igennem lokal planlægning og forvaltning.
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- For at bevare kulturlandskabet med dens mosaik af grøblerender, græsmarker og marker
i omdrift, er det en forudsætning, at det fortsat er muligt at drive tidssvarende landbrug i
hele området.
- Det skal endvidere være muligt at udvikle fremtidens erhvervsliv i form af industri, handel,
håndværk, landbrug, erhvervsfiskeri og turisme i Nationalpark Vadehavet på lige fod med
erhvervslivets muligheder uden for Nationalparken.
- Lokalbefolkningens kulturhistoriske værdier i form af jagt, fiskeri og sejlads skal
genindføres i fuldt omfang, - dog skal den internationale lovgivning respekteres.
Foranstående kan kun realiseres under forudsætning af en høj grad af lokal selvforvaltning
og administration under skyldig hensyntagen til international lovgivning for området.
Regelændringer:
Skal afklares i forbindelse med selvforvaltningen af den evt. nationalpark.
Pleje af naturen i en nationalpark:
Pleje af naturen skal afklares af lokalbefolkningen gennem selvforvaltning under skyldig
hensyntagen til denne visions "Naturværdier, natursyn".
Ny natur:
Vi skal ikke lade os lede af et konservativt natursyn, som ikke er omstillingsparat.
Vi skal ikke for enhver pris holde fast i en natur, der af forskellige årsager forandres.
Vi skal derimod være åbne overfor, at der fx grundet klimaændringer kommer nye fisk og
fugle til området og at andre forsvinder.
De områder af Vadehavsøerne, som for øjeblikket henligger i vild natur, skal fortsat have
mulighed derfor.
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5. Gruppe 3: Turisme (udvikling af turisme)
Deltager I gruppe 3: Bodil Bertelsen, Helge Uggerholdt, Annemette og Erik Nielsen, Oluf
Stenrøjl Kristensen, Lars P. Jensen, Valter Larsen, Helle Høgh Jørgensen, Jens Jørgen
Schmidt, Karsten Jensen, Kresten Hansen, Niels Chr. Thomsen, Knud Elkær Larsen.
Bidrag fra Bodil Bertelsen:
Titel på ide´: Turistnetværk af overnatningssteder og sammenhængende vandre- og rideruter i Nationalpark Vadehavet:
Beskrivelsen af ideen: Sammenhængende netværk af samarbejdspartnere og et
stisystem der er fleksibelt og som hænger sammen med overnatningssteder, oplevelser og
samspil mellem natur og de lokale i landsbyerne.
Fra ide til virkelighed: Formidlerne skal være både de lokale ”storytellers” og
professionelle. Kulturhistorien skal indgå med de muligheder der er i området – bygninger,
bopladser, gravhøje m.v.
Internettet skal bruges således at man kan bestille plads til sig selv og en overnattende
hest hjemmefra. Stisystemet er blevet til i et partnerskab mellem lodsejere,
overnatningssteder (bl.a. bondegårdsferier), spisesteder, udlejere af heste eller cykler,
båd- og fiskeudlejere, m.m. Der skal være noget for alle aldre og interesser. F.eks. golf til
mor, jagt til far og lokale fiskekutter-ture til ungerne.
Målgrupperne er danske og tyske familier og nordtyske rideskole-folk, der medbringer
egen hest (eller lejer hest på stedet), som gerne vil ud i naturen og ride.
Der vil koste tid og penge at få et sådant samarbejde og markedsføring til at fungere, men
der vil ikke skulle bygges nye store bygninger og hoteller, men tværtimod skal
eksisterende bygninger bruges. Og man vil kunne få tilskud til ombygninger og den fælles
markedsføring.
Bygningskulturen i området er helt særegen. Vi bør definere at vi her har et
kulturlandskab, som også indeholder natur. Og det er det, der bør formidles. Det er
påkrævet at der er dialog mellem de forskellige interesser i området så begge dele
formidles og bevares.

Bidrag fra Knud Elkær Larsen fra Ballum Enges forskønnelsesforening:
Titel på ide´: Forbedrede muligheder for turister i Ballum Enge:
Gennem mange års arbejde i Ballum Enges forskønnelsesforening har K.E. Larsen mødt
mange turister ved Møllekilen og har derved fået nogle ideer som kunne give turisterne og
lokale en rigere oplevelse. Alle er meget glade for broen over Brede å´s døde arm. Der
mangler dog endnu en bro over Brede å´s døde arm, lige vest for Markmandens hus over
til å-vejen ved nordfolden. Derved ville en rundtur blive af ca. en times varighed.
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Noget af det turisterne værdsætter ved Møllekilen er det frisind og den frihed vi danskere
står for – at man kan gå frit omkring og at det er gratis. Dette bør fastholdes i en
nationalpark.
På ture med turister til Ballum sluse kan man føle sig lidt ”lost” når det er højvande. Hvis
Låningsvejen blev hævet med 60-70 cm, kunne man næsten altid gå ud til yderste
faskinrække og her kunne man etablere en specialbygget platform, som altid ville være fri
af vandet.
I dag styres området næsten diktatorisk af Skov- og Naturstyrelsen. Hvis vi får en
nationalpark med en fornuftig styring vil det være en fordel. Der vil også fremover være
behov for digerne. Vi skal kunne styre naturen.
En fremtidig styring af en evt. nationalpark bør ligge i vores nye region, direkte underlagt
miljøministeriet, så vi på den måde får en mere demokratisk indflydelse.
Vi har dårlige erfaringer med den måde Skov- og Naturstyrelsen arbejder på. F.eks. har
man gennem århundreder fanget hornfisk på østsiden af Koldby leje. Nu har Skov- og
Naturstyrelsen givet besked om, at man først må sætte garn og ruser efter 1. juli, og da er
hornfiskesæsonnen stort set slut. Begrundelsen for dette skulle være, at man ved
forsøgsfiskeri ved Højer, havde fanget nogle laksefisk og lidt snæbelsmult. De to
fiskesteder kan bare slet ikke sammenlignes. Skov- og Naturstyrelsen træffer afgørelser
som er forkerte for lokalbefolkningen
Opsummering:
Forslag:
Endnu en bro over Brede å´s døde arm.
Etablering af sti og evt. observationsplatform
Selvstændig styrelse under regionerne.

Helge Uggerholt fremlagde på vegne af gruppe 3:
Titel på ide´: Indgang til Naturparken.
Beskrivelse af ideen: I turistmæssig sammenhæng må det være naturligt, at en naturpark
strækker sig ind i landet for også at omfatte noget af den særprægede natur, der ligger
her. Ligeledes er det vigtigt at hovedvej 11 går gennem naturparken, således at turisterne
bliver opmærksomme på, at de nu bevæger sig ind i en naturpark. Lige efter skiltet
kommer en info-rasteplads med tavler og information om, hvad der findes af muligheder i
naturparken f.eks. ”Naturcentret” ved Rømø dæmningen.
Ebbe/flod hotel:
På Rømø anlægges et ebbe/flod hotel, der ligger direkte i vandkanten med en kæmpestor
skrånende terrasse ud i vandet, således at gæsterne oplever tidevandet på nærmeste
hold, og også på terrassen kan se, hvad vandet bringer med ind ved flod. Hotellet skal
henvende sig til ”kvalitetsturister”, der ønsker en oplevelse.
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Ø-hopper:
En rutebåd i sommerhalvåret med anløb Rømø – Sild – Mandø – Kammerslusen og
Nordby på Fanø. Her kan man opleve en større del af vadehavet og øerne med deres vidt
forskellige særpræg. Havneby skal være udgangshavn og ruten skal drives som normal
forretning evt. med tilskud de første par år for at komme i gang.
Rejefiskeri:
Med Havneby som udgangspunkt, skal det være muligt at komme ud med en rejekutter,
og se hvordan fangsten foregår. Derudover evt. en oplagt rejekutter på selve havnearealet
som åbent museum.
Vadehavsnaturcentrum:
Etablering af et Vadehavsnaturcenter lige før Rømødæmningen. Centeret skal hele året
formidle up-to-date oplysninger om, hvad der sker i området lige nu. Det gælder f.eks.
hvilke fugle, der er i øjeblikket, hvordan ser de ud, hvad er deres historie, hvordan finder
jeg dem, og hvordan kommer jeg derhen?
Herudover kan her tilbydes udlejning af kikkerter og evt. guidede ture. På selve
dæmningen etableres flere parkeringspladser og nogle af dem med fugletårne.
Naturcenteret formidler ligeledes andre naturoplysninger: sæler, planter, specielle ruter
eller andet. Via guiderne kan sikres en beskyttelse af evt. sårbare fænomener.
Naturcenteret ligger hele tiden de aktuelle ting ud på en hjemmeside, så feriegæsterne
kan følge med – også efter at de har forladt området. På denne måde vil flere turister blive
opmærksomme på, at der sker noget i området hele året og hermed øges mulighederne
for at forlænge sæsonen.
Mulighed for erhvervsbyggeri
Der bør sikres fortsat mulighed for erhvervsbyggeri i området. Evt. byggeri bør ske under
hensynstagen til den omgivende natur.
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6. Gruppe 4: Fritidsinteresser (jagt, lystfiskeri, adgang til naturen, surfing m.m.)
Gruppemedlemmer: Egon Jensen, John Larsen, Martin Martinsen, Christian Eskildsen,
Holger Holm, Jørgen List Petersen, Axel Nielsen, Bjarne Pagh, Jørgen Holst.
Teksten er udarbejdet af Karin Jensen.
Indhold:
Selvforvaltning
Jagt
Fiskeri
Adgang til naturen
Fritidssejlads
Gruppens tanker og bagage:

Selvforvaltning
Som udgangspunkt for de følgende visioner kræves selvforvaltning i området.
Dette tænkes administreret af en styregruppe:
Styregruppens sammensætning:
Majoritet af folk med direkte erhvervsmæssig tilknytning til området.
Majoritet af lodsejere.
Repræsentanter i styregruppen af jægere/ fiskere/ fritidsbrugere af naturen.
Selvstyregrad:
Der kræves udbredt grad af selvstyre, med indflydelse på hvilke regler og
restriktioner der skal gælde for området og hvilke ikke.
Der kræves indflydelse på forvaltningen af de regler og restriktioner der bevares.
Der kræves indflydelse på fremtidige regler og restriktioner af både lokal, regional
og national art.
Der kræves indflydelse af økonomisk art.
Ide:

Selvforvaltning i lokale styregrupper på 9 personer.

Vision:
Området skal forvaltes med stor selvbestemmelse på områder omkring:
Restriktioner: skal grundig gennemgås og tilpasses de lokale forhold i tæt dialog
med lodsejere, forvaltning, jægere, fiskere og andre brugere af naturen.
Udvikling
Økonomi
Service
Infrastruktur
Erstatning ved værdiforringelse.
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Beskrivelse:
Selvforvaltning i stor grad skal sikre at området bibeholder de udviklingsmuligheder som
det øvrige samfund har.
Selvforvaltning skal sikre området mod yderligere restriktioner indendigs- og udendigs.
Selvforvaltning skal sikre lokalbefolkningen adgang til at bruge naturen til fritidsinteresser,
både de traditionelle former som jagt, fiskeri, lystsejlads og naturvandring; men også nyere
former som bræt- og vindsurfing, sandskulpturer, beachvolley osv.
Fordele:
Lokalbefolkningen er stedkendt, og kan med deres indgående kendskab til området og de
specielle forhold, der her gør sig gældende, bedre holde balance mellem benyttelse og
beskyttelse af natur og kultur i området.
Lokalbefolkningen engageres i egne forhold.
Brugen af naturen, har i mange generationer givet menneskene større livskvalitet,
nedbrudt generationskløfter og givet urolige sjæle ro og lindring i en fortravlet hverdag.
Gode muligheder for at udøve forskellige former for fritidsinteresser, er med til at fastholde
de unge på egnen, og tiltrække andre, der søger netop disse udfordringer.
Den kortere vej fra beslutning til effekt vil sikre mod unyttige regler, der kun giver besvær
for de berørte parter, og ingen udbytte for dyr eller fauna.
Ligeledes vil der modsat hurtigt kunne sættes ind ved miljømæssige problemer i området.
Gennem lokal indflydelse vil der kunne skabes bedre adgangsforhold for handicappede i
naturen.

Jagt
a) Ide:

Vision:

b) Ide:

Restriktioner indenfor jagt i vadehavet og på forlandet skal grundig gennemgås med
de lokale jægere og evalueres. De skal forenkles, tilpasses lokale forhold, være
fornuftige og forståelige.
Lokalbefolkningen skal forsat have mulighed for at gå på jagt i dette vildtrige
område som det har gjort gennem mange generationer. Det er en del af egnens
kultur.
Brugen af naturen, har i mange generationer givet menneskene større livskvalitet,
nedbrudt generationskløfter og givet urolige sjæle ro og lindring i en fortravlet
hverdag.
Gode muligheder for at udøve forskellige former for fritidsinteresser, er med til at
fastholde de unge på egnen, og tiltrække andre, der søger netop disse udfordringer.
mulighed for jagt på sæler
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Vision:

c) Ide:
Vision:

Regulering af sælbestanden til et antal, der passer til fødemængden i området, og
som ikke er en trussel mod fiskebestanden (f.eks. snæbelbestanden).

mulighed for jagt i klæghuller
Udnyttelse af de muligheder for jagt disse menneskeskabte vandhuller giver.

Beskrivelse af a, b, og c:
Det skal være en glæde for den lokale jæger at færdes i naturen med sin bøsse og hund.
For mange jægere er jagten det, der skaber livsværdi og livsglæde. Her stresser de af og
finder ro og fred i sindet. Mange unge bliver boende på egnen fordi de her finder mulighed
for at opleve jagtens glæder og den samhørighed, der er blandt jægerne. Jægere er sunde
mennesker med en god kondi og fred i sindet.
Benyttelse og beskyttelse skal tilgodeses gennem en dialog mellem forvaltning og brugere
af naturen. Her er rige muligheder for at dyrke den ældgamle fritidsinteresse som jagt er. I
vadehavsområdet er der opstået en skov af regler og love, hvoraf mange synes
fuldstændig ulogiske på stedet, nogle er modstridende og andre utidssvarende. Der er
brug for en diskussion af og en gennemgang af eksisterende love for jagten i området og
reelle muligheder for at påvirke udformningen af disse.
Vadehavsgruppens oplæg i 1992 gælder stadig: Jagten begrænses og vadejagt forbydes
helt. Kun på højsander, der i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) kan
udpeges til jagt, rummes der mulighed for denne jagt. I øvrigt foreslås jagten styret af de
lokale jagtforeninger, så det kan sikres, at den sker i overensstemmelse med de aftaler,
der er indgået og foretages på et vildtbiologisk og bæredygtigt grundlag, af de mennesker,
der skal bruge området år efter år.
Gennem registrering af bådsejlads sikre, at der ikke sker kommercielt sejlads m.h.p. jagt i
Vadehavet.

Fiskeri
a) Ide:
Vision:

§ 7 i Saltvandsfiskerilovens bekendtgørelse nr. 118 ophæves.
Det skal være muligt at anvende nedgarn, og dermed skabes mulighed for mere
fritidsfiskeri, og genetablere gamle kulturelle lystfiskeformer i vadehavet visse
steder, i samarbejde med lokalbefolkningen.
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b) Ide:

Vision:

§ 8 i Saltvandsfiskerilovens bekendtgørelse nr. 118 ændres fra at lyde: ”
Rusefiskeri, herunder fiskeri med pæleruser, er kun tilladt i vadehavet i perioden 1.
juli til 28. (29.) februar” til ” Rusefiskeri, herunder fiskeri med pæleruser, er kun
tilladt i vadehavet i perioden 1. maj til 28. ( 29. ) februar.
Det skal igen være muligt at fange pelagiske fisk (sild, hornfisk, og makrel) til eget
forbrug, i lighed med traditionerne på egnen.

Beskrivelse: Der skal naturligvis være balance mellem benyttelse og beskyttelse. De
pelagiske fisk trækker ind til kysten i foråret og det har på egne gennem generationer
været tradition for at fiske efter disse. F.eks. har man gennem århundreder fanget hornfisk
på østsiden af Koldby leje. Nu siger loven, at man først må sætte garn og ruser efter 1. juli,
og da er hornfiskesæsonen stort set slut. Begrundelsen for dette skulle være, at man ved
forsøgsfiskeri ved Højer havde fanget nogle laksefisk og lidt snæbel. De to fiskesteder kan
bare slet ikke sammenlignes. Der bør åbnes op for en dialog mellem lovgivere og
lokalbefolkning, sådan at tåbelige love som disse kan forhindres.
c) Ide:

Vision:

Lystfiskeri i vadehavet og åtilløbene skal fortsat være frit, når man har løst fisketegn
og overholder fredningsbælter og tider.
Det skal være muligt både for lokalbefolkning og andre at dyrke lystfiskeri i vadehav
og åtilløb til eget forbrug, i henhold til gamle egns – traditioner.

Beskrivelse:
Vadehavsområdet har altid været et område i udvikling. I de sidste generationer har netop
lystfiskeri med stang og ruse i åer og langs kysten været en del af kulturen. Vore forfædre
fangede skrubber ved at ”træde dem”, bagefter var der familiefest ved rengøring og
fortæring af disse dejlige fisk. Der blev fanget hornfisk og kæmpestore ål, som blev røget
og spist om vinteren og til jul. Hele familien var med ude ved åen eller langs kysten og
fiske, og bedstefar oplærte børnebørnene i fiskeriet. Det bør bevares som en del af
egnens specielle kultur, og der skal være mulighed for forsat at finde de rige oplevelser
ude i den rigtige natur, og ikke kun i fjernsynet, eller gennem en fjernkikkert.
For de mennesker der gennem hele livet har boet i området og som har levet i tæt kontakt
med naturen og dens rigdom, virker det som om alt efterhånden er forbudt. For hver en ny
lov og regel der træder i kraft forsvinder en del af den gamle kultur.
Næste generation vokser op uden kendskab til naturens glæder og uden fornemmelse for
den rigdom og skønhed.
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Adgang til naturen
Ide:

Vision:

Adgang til naturen skal være mulig, principielt for alle, men i hvert fald for
lokalbefolkningen. Den skal foregå via etablerede veje og stier.
Der skal åbnes muligheder for at handicappede får bedre adgangsforhold, bl.a. ved
stranden.
Der skal være mulighed for at udøve sportsaktiviteter på stranden.
Stand og natur er flotte rammer og kulisser for arrangementer og events
Guidede ture skal være offentligt arrangerede og ledes af uddannede guider.
Der skal forsat være adgang for offentligheden til naturen, under passende
hensyntagen til hvad naturen kan bære. Benyttelsen skal nøje afvejes med
beskyttelse; men vi mener grundlæggende at naturen skal kunne bruges af alle.
Der skal lyttes mere til specielle interessegrupper som f.eks. handicappede og
tages de nødvendige hensyn.
Sportsaktiviteterne på og ved stranden finder vi udmærkede så længe de foregår
indenfor de afgrænsede områder.
Events på stranden (ex. dragefestival, el. sandskulpturer) eller ved dige og på
forland (laserlys = kulturevent) er spændende og kan så længe de kan godkendes
af de lokale myndigheder og forvaltning, bidrage til at øge egnens kulturelle image.
Sælsafarier, vadehavsture, sort sol osv. skal foregå i offentlig regi således at
mængden af ture og antallet af deltagere kan styres og den oplysende og
underholdende element kan være på et højt fagligt niveau. Endvidere vil de øgede
udgifter der kommer lokalt ved sådanne arrangementer (slid på veje, etablering af
parkeringspladser og toiletter)kunne betales via en evt. fortjeneste på turene.

Beskrivelse:
For en del år tilbage, var der laserlys langs kysten placeret på og ved diget. Folk
strømmede til langvejs fra for at opleve dette, endskønt de vidste, at de risikerede at holde
i kø flere timer både på vejen frem og tilbage. Alligevel kom de. De flotte sandskulpturer på
standen dette år, trak meget publikum og sikrede Rømø omtale i mange medier både
indenlandske og udenlandske.
Dragefestival og vindsurfere på standen, beachvolley – jo det er gode initiativer og det skal
der være plads til – også i en evt. Nationalpark.
Og vi vil fortsat kunne køre ned til stranden og bade, selvom vi en gang imellem sidder fast
med bilen i sandet.
Fra handicappede har der lydt et stort ønske om at genåbne et område ned til Lakolk
strand, hvor der er blevet sat pæle op til stor gene for de handicappede. Det er urimeligt,
at der ikke kan lyttes til brugerne og etableres rimelige forhold for alle både med og uden
handicap. Vi har alle et krav på at nyde og bruge naturen.
De åbne vidder både indendigs og udendigs har altid tiltrukket naturelskere – og vinden, ja
den har vi jo helt gratis. Det skal der være plads til.
De kommende store publikumsmagneter, som sælsafari, sort sol og lign. hører til i
offentligt regi. Det er omkostningsvedhæftet når folk skal til og fra disse steder, skal
parkere, på toilet og kører ad små veje. Derfor hører indtægterne også hjemme i den
lokale forvaltnings kasse.
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Naturen i dette område er menneskeskabt, det er både natur og kultur; og sker
benyttelsen i balance med beskyttelsen er der plads til det hele – også i et evt. NP regi.

Fritidssejlads
Ide:

Vision:

Nuværende muligheder for sejlads i vadehavet bevares.
Etablering af anløbshavn på Rømø, nord/ øst på øen.
Det skal forblive attraktivt at sejle med lystfartøjer i området.
Der skal forsat være mulighed for fritidsfiskeri med garn og krog fra små fartøjer.
ved etablering af en anløbshavn imødekommes et ønske fra både lokale lystsejlere
og turister, der gerne ser en mulighed for at lægge ind til øen visse steder.

Beskrivelse.
Der tænkes opført en anløbsbro ud for Juvre med indsejling gennem den eksisterende
sejlrende. Der er en stadig stigende mængde af både lokale og turister med små fartøjer
og der har længe været ønske om at kunne lægge op ved flere små anløbsbroer i
vadehavet.
Laves fornuftige afmærkninger hvor der må sejles, skulle det nok være muligt at lave en
sejlrute, der ikke generer sælerne eller fuglene, og som kunne blive til stor glæde for
sejlerne med mange oplevelser.
Regler og love i området må ikke strammes mere, der skal også være plads til
menneskene!
Der ønskes dog ikke sejlads med jetski og vandscootere

Gruppens tanker og bagage:
FORTID, NUTID OG TROEN PÅ FREMTIDEN OG POLITIKERE !!

Der ønskes ingen nationalpark Vadehavet!!
Kan det ikke undgås, så kun nationalpark til daglig vandstandslinje.
Der forlanges selvforvaltning, uanset hvor afgrænsningen foretages.
Der er i gruppen og dens bagland udbredt skepsis overfor ideen om en nationalpark i
vadehavsområdet.
For nogle år siden blev det kaldt verdensnatur arv, nu er det nationalpark! = Samme vare i
en anden indpakning!
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Imens vi viser vores velvilje ved at investere tid og kræfter i projektet Nationalpark
Vadehavet, kommer Natura 2000 væltende ind ad døren, på trods af at både daværende
miljøminister Hans Christian Schmidt ved opstartsmødet, og senere udvalgsformand Jens
Andresen står og lover os arbejdsro, hvis vi aktivt går ind i dette projekt omkring
vadehavet. Et indgreb der allerede nu i den korte tid den har eksisteret allerede har haft
voldsom indflydelse på ejendomshandel, låneoptagelser og behandling af ansøgning om
besætningsudvidelser her på egnen. SKUFFENDE!
Det vil være relevant at få lavet en undersøgelse der belyser hvilke konsekvenser der det
allerede har haft og en analyse af hvilken betydning det vil få i fremtiden.
Det er vores opfattelse at der er en skjult dagsorden, som skal listes ind ad bagdøren og
gerne på en sådan måde, at vi føler at vi har haft medindflydelse, og dermed også
medansvar for beslutningerne.
Ved det sidste møde i vadehavsforum fik vi yderligere bekræftet vores mistanke om, at der
spilles med fordækte kort, idet Jens Andresen oplyste, at der allerede er lavet nye aftaler
om fuglebeskyttelse med EU, og at der kommer flere til.
Ved opstarten af projektet hed det sig at en evt. Nationalpark ingen indflydelse ville få for
lokalbefolkningens aktiviteter i området; men det viser sig hen ad vejen at det får endog
meget store konsekvenser for lokalbefolkningen.
Det er vores opfattelse at dette projekt er en del af en udmarvningspolitik, der køres, styret
af de grønne interesseorganisationer, til dels i samarbejde med skov- og naturstyrelsen.
Formålet er at udtrætte lokalbefolkningen, så den til sidst afgiver al magt og indflydelse, og
siger ja og amen, bare for at få fred.
Området er i forvejen (over) beskyttet gennem utallige komplekse regler og restriktioner,
som man oven i købet i området føler forvaltes efter strammest mulig fortolkning fra de
forvaltende myndigheder.
Især er der i gruppen ikke meget tillid til skov og naturstyrelsen, og der er en opfattelse af
at der fra denne forvaltning ikke altid spilles med åbne kort.
Der maner også til eftertanke, at det netop er denne del af amtet der affolkes og hvor
udviklingen er stagneret, her tænkes på nedlæggelse af uddannelsessteder, forringelse af
infrastruktur, (over)- fortolkning af regler omkring diverse tilladelser og bevillinger,
nedlæggelse af sygehuse.
Derved er der kunstigt skabt et ” sort hul” på landkortet, paradoksalt nok i et område der
med de rette betingelser kunne have været et kulturelt og økonomisk smørhul for landet.
Den rige landbrugsjord i masken, de stærke viljer i befolkningen, den store kulturelle arv
og den geografisk strategiske placering midt mellem de store tyske byer og Esbjerg/ Ribe
danner den perfekte ramme for en sådan udvikling.
Dette er forhindret gennem en politik der med magt og penge har trukket udviklingen østpå
og med regler, restriktioner og særlove har hensat egnen i en tilstand som var herskende
ved vore bedsteforældres tid.
Oven i købet sidder den administrerende, og en stor del af den forvaltende part, placeret
så langt væk fra åstedet at konsekvenserne af denne restriktive og målrettede
udsultningspolitik ingen indflydelse har på dem og deres hverdag.
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Digesikring prioriteres meget lavt af mennesker og forvaltning der ikke er bosiddende
indenfor det område der beskyttes af diget. Der er lokalt stor undren over de problemer og
den tidsramme der har været omkring både istandsætning af diget efter orkanen 1999, og
over digeforstærkning. Kigger man sydpå til f.eks. Holland er digerne sikret 50 år ud i
tiden, her er kun Rejsbydiget fremtidssikret og det kun med en tidsramme på 20 år. Man
føler her at skal der ofres 10 kr. på fuglebeskyttelse betyder det ingen ting; men skal der
ofres 1 kr på menneskenes sikkerhed, skal det igennem så mange undersøgelser og
forvaltninger, at det tager år, og pengene bliver spist op undervejs.
Vi har hørt andre berette om besøg i andre landes nationalparker. Her har de mødt et
landskab, befolkning og økonomi der var sat 50 år tilbage i tiden i forhold til udviklingen i
den øvrige del af landet udenfor nationalparken. DETTE ØNSKER VI IKKE HER.
Der har undervejs været talt MEGET om afgrænsning.
Vi har følt at vi med vold og magt skulle medvirke til at sætte mursten i et hus, vi ikke
vidste hvordan skulle se ud, hvilke arkitektoniske og funktionelle krav der blev stillet, hvem
der skulle bo i det og hvem der skulle betale.
Ved opstarten til Projektet sagde Hans Christian Schmidt: ” Dette projekt kan stoppes til
enhver tid, blot 200 mennesker er imod det.”
Nu siger Connie Hedegård: ” Der skal et flertal i lokalbefolkningen til for at disse
projekter stoppes”

HVOR ER DEN POLITISKE KONSEKVENS?
Kan man overhovedet stole på politikerne på Christiansborg?

29

7. Afgrænsning
Gruppe A. Referent ;Jens Beier Clausen:
Gruppe A har drøftet afgrænsning ved daglig vandstandslinie.
Fordele: Gør forhåbentlig mindst mulig skade for lokalbefolkningen.
Betingelse:
1. Ingen bufferzone ind på land.
2. Fortsat ubegrænsede muligheder for digereparationer og – forstærkninger også på
digernes havside.
3. Uhindret afløb fra alle bestående vandløb – helt ud i havet.
Ulemper: Risiko for at der senere vil blive indført flere restriktioner der kan genere
befolknings- og erhvervsudviklingen i randområderne.
Nogle i gruppen var imod enhver form for nationalpark i Vadehavet.

Gruppe B. Referent; Bodil Bertelsen:
Gruppe B har drøftet en afgrænsning der medtager Vadehavet og 3 km ind i land.
Ulemper:
Tvivl om ansvarsfordeling vedr. diger.
Evt. mindre værdi af erhvervsjord
Usikkerhed om anvendelse af erhvervsjord i fremtiden.
Fordele:

Mulighed for lokalt selvstyre
Mulighed for tilskud
Værdistigning af fritidshuse
Hjælp til digesikring
Markant grænse som kan markedsføres

Det er en forudsætning at digerne stadig kan bevares og forstærkes hvis der er behov.

Gruppe C. Referent; Lau Nørgaard:
Gruppe C har drøftet en afgrænsning ved hovedvej 11.
Det er tanken at der skal være zonering (se kort i bilag 2) inden for området, så der gælder
forskellige regler i de forskellige zoner. F.eks. skal der være områder, omfattet af
nationalparken, hvor der kan drives landbrug som hidtil.
Arealerne mellem digerne og hovedvej 11 skal prioriteres til menneskelig aktivitet – altså
benyttelse frem for beskyttelse.
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Zonernes indhold er:
Zone 1: Område som i dag er udpeget som vildtreservat, Ramsarområde, EFfuglebeskyttelsesområde, og EF habitatområde. Grænsen mellem zone 1 og 2 går ved
daglig vandstandslinie.
Zone 2: Område, som for en stor del, i dag er omfattet af restriktioner. Området er delvis
udpeget som vildtreservat og EF habitatområde og en stor del af området er udpeget som
Ramsar- og EF fuglebeskyttelsesområde. Desuden er en stor del af området
tilskudsberettiget pga. SFL udpegning (særligt følsomt landbrugsområde).
Området er fortrinsvis til erhvervsmæssig benyttelse.
Zone 3: Område uden nogen form for begrænsning som følge af Nationalparken, men
bærende for erhvervs- og kulturudviklingen af Vadehavsområdet. Områder som i dag ikke
(med små undtagelser) er udpeget som vildtreservat, Ramsarområde , EF
fuglebeskyttelsesområde eller EF habitatområde. Området er i nogen grad omfattet af SFL
udpegning.
Det er en forudsætning for forslaget, at der er selvforvaltning i udstrakt grad og fortsat
digesikkerhed, og sikkerhed for vandafledning fra åerne i Vadehavet.
Fordele:
- Området bliver så stort og omfatter så mange kulturværdier at det kan markedsføres og
har en vis vægt.
- område med så mange mennesker så deres mening har vægt.
- området er så stort at det er økonomisk bæredygtigt.
- forhindrer salamimetoden, hvor bid for bid inddrages under flere og flere restriktioner
(ingen indflydelse)
- en vis volumen for at få gennemslagskraft.
Selvforvaltning er påkrævet for ellers kan tilførte penge være spildte pga. manglende viden
og indsigt fra centrale administratorer (forkert forvaltning).

Løsningen ”ingen nationalpark” blev drøftet i plenum:
Udsagn:
- Det er en fordel hvis der ingen nationalpark kommer, for så ved vi hvad vi har.
- Der er ikke nogen der har fordel af en nationalpark: ikke landbrug, fiskere eller
lokalbefolkningen. Ikke fugle eller planter, og ikke turister. Måske kan noget natur have en
fordel af en nationalpark.
- Det er en ulempe hvis en nationalpark bliver for lille. Hvis de lokale f.eks. defineres som
lodsejerne, så drejer det sig ikke om ret mange mennesker og deres mening vil ikke vægte
tungt nok.
- Det er en ulempe for dem der skal leve af jorden, at en nationalpark bliver stor.
- Det er umuligt at veje for eller imod en nationalpark, når man ikke ved hvilke regler der vil
blive gældende.
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8. Selvforvaltning
Forslaget til selvforvaltning er udarbejdet af Niels Chr. Thomsen, Karin Jensen, Erik
Nielsen og Lau Nørgaard. Der er udarbejdet 2 modeller for sammensætning af en
styregruppe.
Som en forudsætning for områdets visioner vedrørende Nationalpark Vadehavet skal der
være selvforvaltning!
Denne skal styres af NATIONALPARKRÅDET FOR VADEHAVET.
Dette råd skal referere opad til ministeriet/folketinget og skal finansieres via finansloven.
Nedadtil refereres direkte fra rådet til ad hoc nedsatte lokalgrupper.
Der oprettes et tværfagligt organ for interessegrupper med rådgivende funktion.
Der oprettes en administration for Nationalparkrådet.
Se organisationsopbygning i bilag 3.
Selvforvaltningsgruppens forslag til dette nationalparkråds sammensætning er via en
demokratisk proces (valg) opdelt i lokalområderne.
Gruppen foreslår en størrelse på 23 medlemmer, heraf 3 tilforordnede fra henholdsvis
Tønder, Esbjerg og Varde kommune.
Gruppen opdeles i lokale områder med hver 5 medlemmer.
Tønder.
Skærbæk.
Ribe.
Esbjerg (undtagen Esbjerg by og havn).
Nationalparkrådets opgave er at koordiner og arbejde for tiltag, der fremmer bevarelsen og
videreudviklingen af erhvervslivet og af kultur- og naturværdier i Vadehavsområdet, til
glæde for den lokale befolkning og for vore efterkommere.
Nationalparkrådet er ansvarlig overfor den lovgivning som Folketinget har vedtaget
omkring Nationalparken. Dette angår også de internationale aftaler og lovgivning, der
gælder for dele af området, at de overholdes og evt. implementeres.
Nationalparkrådet skal have kompetence til, at være part i forhandlinger og opfølgning
omkring evt. nye og eksisterende nationale og internationale aftaler og lovgivning, der
vedrører området.
Nationalparkrådet skal forestå administrationen af regler og love der vedrører
Vadehavsområdets kultur og natur, herunder samarbejde med institutioner og
myndigheder der direkte eller indirekte har betydning for områdets fremtid.
Nationalparkrådet indhenter rådgivning og meningstilkendegivelse hos den tværfaglige
interessegruppe i større sager.
Nationalparkrådets arbejde, der vedrører lokalbefolkningen, skal foregå ved at der oprettes
ad hoc lokalgrupper.
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Lokalgrupperne oprettes ad hoc i forbindelse med opgaver, der konkret vedrører de lokale
områder.
Medlemmer er den berørte befolkning i området. Der skal være åben deltagelse og taleret
for udenforstående, men dog kun stemmeret for dem, der kommer ind under definitionen
berørt befolkning i området.
Lokalgruppens opgave er at løse de af rådet stillede opgaver. Gruppen skal forestå
implementeringen af løsningen og senere evt. opfølgning og evaluering af resultatet. Der
skal opstilles konkrete tidsfrister på de enkelte opgavers gennemførelse. Denne proces
bistås af administrationen med rådgivning og sekretærbistand i det fornødne omfang.
Lokalgruppen skal endvidere indhente råd fra ”det tværfaglige interesseudvalg”. Der er
også mulighed for at lokalgruppen selv tager initiativ til opgaver og stiller forslag om
løsning af disse overfor rådet.
I tanken ligger også mulighed for at en gruppe borgere med et konkret problem/opgave
formulerer dette og henvender sig direkte til Nationalparkrådet. Der er så muligt for rådet
at give denne arbejdsgruppe status af lokalgruppe, således at de kan udarbejde
løsningsforslag med den nødvendige hjælp og rådgivning fra administrationen og det
tværfaglige interesseudvalg.
Tværfagligt organ for interesseområder.
Dette organ tænkes bestående af alle erhvervsorganisationer, fritidsorganisationer og
andre organisationer.
De skal spørges til råds af Nationalparkråder og lokalgrupper.
De skal løbende orienteres om nedsættelse af lokalgrupper og disses opgaver. De kan på
lige fod med andre deltage i lokalgruppernes arbejde (har dog ikke stemmeret i
lokalgruppen hvis de ikke personligt er direkte berørte).
Administrationen hørende til nationalparken.
Skal have den daglige ledelse, der refererer direkte til Nationalparkrådet. Skal have den
fornødne kapacitet til udførelse af selvforvaltning af Nationalparken.
Økonomi.
Nationalparken skal med på finansloven. De økonomiske rammer for selvforvaltningen
skal være så vide, at der kan lægges reelle budgetter for et rimeligt åremål.
Der skal lægges administrations- og driftsbudgetter og dermed bevillinger, der giver
mulighed for erhvervsmæssig- og natur/kulturel udvikling i området.
Eksempler på opgaver der tænkes administreret lokalt:
Digesikring
Administration af Vandløbsloven.
Administration af tilskudsordninger.
Planloven.
Natura 2000
Turisme
Kulturelle institutioner.
Etc………
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Det udarbejdede materiale er en forudsætning for oprettelse af en Nationalpark. Den
opstillede tidsramme har været for kort til en yderligere uddybning og detaljering af
forslaget.
Ovenstående model blev drøftet og tiltrådt af forsamlingen. Nedenstående alternative
forslag har været drøftet:

Et alternativt forslag fra gruppe 1 og 4, til sammensætning af styregruppe for en
nationalpark foreslås således:
Styregruppen skal have majoritet af folk med direkte erhvervsmæssig tilknytning til
området. Majoritet af lodsejere.
Der kræves udbredt grad af selvstyre, med indflydelse på hvilke regler og restriktioner der
skal gælde for området og hvilke ikke.
Der kræves indflydelse på forvaltningen af de regler og restriktioner der bevares. Der
kræves indflydelse på fremtidige regler og restriktioner af både lokal, regional og national
art.
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9. Rømøgruppens bidrag
Hvad vil vi med Rømø i en nationalpark? Visioner.
Indhold:
Rømø Gruppen
Baggrund
Målsætning - naturen
Målsætning - lokalbeboerne
Erhvervsmuligheder:
Fiskeri
Landbrug
Turisterhverv
Naturforsknings- og uddannelsescenter
Fritidsmuligheder:
Fritidsfiskeri
Jagt
Fritidssejlads
Selvforvaltning:
Et Rømø-råd
Konklusion
RØMØ GRUPPEN - der har været åben for alle beboere på Rømø.
Møder sidst i 2004 og først i 2005. Har hver gang været averteret i Skærbæk Avis. Total
ca. 60 deltagere. (10 % af øens stemmeberettigede borgere.)
Baggrund:
Vi blev i forbindelse med Pilotprojekt Vadehavet som Nationalpark, spurgt om vore
meninger, vore holdninger og vore visioner for fremtiden. Ikke bare for naturen, men i lige
så høj grad for os mennesker.
Dette har vi taget som en udfordring, selv om mange mener, at det nok går som det
plejer. “At de gør med os, som det passer dem”.
I oplægget til Pilotprojekt Vadehavet som Nationalpark er der blevet os lovet, at vort
arbejde vil indgå i fremtidig planlægning, og at vi får mulighed for at få ændret i nogle af de
restriktioner, vi allerede har fået. Samt at Nationalpark Vadehavet ikke vil medføre nye
restriktioner.
Gennem snart mange år har vi her på øen oplevet nye restriktioner, lovindgreb, cirkulærer,
og direktiver. Landmænd, fiskere, turistfolk, lystfiskere, jægere m. fl. - næsten alle på øen
har mærket dette som indgreb i vore traditionelle livs- og erhvervsudfoldelser, som indgreb
i vor frihed. Nogle af indgrebene kan vi leve med, mens andre er følt som noget
skrivebordsarbejde, udført af folk med meget lidt eller slet ingen kendskab til vore forhold.
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Betegnende er det, at vi aldrig nogensinde er blevet spurgt til råds, men bare har fået
paragrafferne forkyndt efter deres vedtagelse. For første gang er vi nu blevet spurgt til
råds.
Beboermæssigt er øen i jævn tilbagegang. For nogle år siden var vi 830. Nu er vi godt
700. I en analyse foretaget af Cowi A/S for sekretariatet for Vadehavsforum bebudes
yderligere tilbagegang i vor landsdel på 13 % i de næste 25 år.
Mange unge har forladt øen. Skolen er blevet indskrænket til kun at indeholde 4 årgange,
grundet mangel på elever.
Nogle af vore visioner går ud over emnet for pilotprojektet, men vi vil gerne give nogle bud
på de fremtidsmuligheder vi har, hvis vi ellers får lov til at udnytte dem. Vi vil gerne give
vore visioner som en helhed (med eller uden nationalpark).
Målsætning: Naturen.
Naturen holder vi meget af, vi ved den er unik. Det har den altid været, og det skal den
blive ved med at være. Den skal fortsat bruges, plejes og beskyttes. Forskning heri: Se
under Naturforsknings- og Uddannelsescenter. Naturen har altid været genstand for
menneskelige påvirkninger, og det vil den også i fremtiden blive nødt til at være. Det være
sig i form af behov til bestående og nye erhvervsformål, i form af naturpleje, og i form af
jagt og fiskeri. De frie færdselsmuligheder i naturen skal bibeholdes, men må ikke
misbruges. Kontrol heraf bør foretages. Se under selvforvaltning “naturkonsulent”. Ikke
flere tilgroninger af landskabet. Noget af den bestående nåletræsbeplantning bør afløses
af løvtræer. Brugerne af landskabet skal holde deres område opryddet og plejet. I
vadehavet skal der opretholdes eller findes den rette balance. F.eks. Skal fiskeyngelen
beskyttes bedre? Skal sælbestanden holdes nede? Skal fredningen af skarver ophæves?
Se under Naturforsknings- og Uddannelsescenter.
Afgrænsningen af en evt. nationalpark er her delte meninger om. Nogle ønsker slet ingen
nationalpark, andre ønsker afgrænsning ved daglig vandstandslinie, enkelte til digekronen
og endelig accepterer nogle, at projektet også omfatter hele Rømø. Alle er bange for flere
restriktioner.
Målsætning: Lokalbeboerne:
Vi agter at få knækket stagnationskurven. I stedet for den bebudede yderligere
tilbagegang, vil vi skabe en fremgang på ikke under 20 % i de nærmeste år. Grundet
afstanden til fastlandets arbejdspladser, vil vi ikke kunne forvente ret mange, der vil bo på
Rømø og pendle til fastlandet på arbejde. Vi må i hovedsagen selv skabe de
arbejdspladser, der er nødvendige for at få opfyldt vor målsætning.
Desuden skal vi sikre og styrke vore sociale muligheder. - Styrke vore fritidsmuligheder, så
som fritidssejlads, fritidsfiskeri og jagt. Et øget beboerantal giver også bedre muligheder
for vort forenings- og ungdomsarbejde. Vi ønsker vore børns skole tilbage i fuld
udstrækning.
Vi vil bevare medindflydelse på vor fremtid. Derfor har vi har brug for selvforvaltning. Se
afsnit under Selvforvaltning.
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ERHVERVSMULIGHEDER.
Fiskeri: Tilbagegangen skal stoppes.
Der skal i vadehavet tillades:
Opdræt af østers og muslinger, herunder udlægning af opfisket muslingeyngel på
havbunden.
Forsøg med fangst af nye fiskearter, herunder fisken Mult. Mulighederne for havdambrug
skal udforskes. Samarbejde med det lokale forskningscenter. Se under Naturforskningsog Uddannelsescenter.
Landbrug: Skal fastholdes.
Tilbagegangen i arbejdspladser skal stoppes. Kombination af landbrug og naturpleje skal
udbygges. Muligheder for besøgslandbrug, hobbylandbrug, fremstilling af specialprodukter
og stalddørssalg skal udnyttes. Vandløbsloven må ikke kunne sættes ud af kraft af anden
lovgivning. Bestående vandløb skal til enhver tid sikres afløb til havet. Strandenge, der
forsumper, kan heller ikke naturplejes.
Digesikring og nødvendig forstærkning skal fortsat nyde fremme. Digesikring skal også
kunne udføres på digernes havside.
Turisterhverv: Fortsat udvikling skal sikres. Der er gode muligheder.
Flere arbejdspladser skal skabes. Ikke flere restriktioner. Kvalitetsniveauet skal højnes. Vi
skal fortsat kunne tilrette udviklingen efter trenden af ønsker og behov hos vore gæster.
Feriegæster foretrækkes frem for endagsgæster. Ud over vor nuværende
hovedmålgruppe, børnefamilierne, ønskes inddraget gruppen - “40+” - . Det vil kræve en
væsentlig udbygning af servicefaciliteter og kvalitet, men det vil også give flere
arbejdspladser.
Ved nybyggeri og bygningsudvidelser skal der tages hensyn til det omliggende landskab.
Ved byggeri med stråtag, skal man huske de afvalmede gavle. Generelt bør sommerhuse
over 150 kvadratmeter ikke tillades.
Ingen afgifter for at passere Rømødæmningen. Bilkørsel på stranden skal fortsat være
tilladt. Nogle mener, der kan opkræves afgift herfor. Andre er imod. Forbedring af
toiletforholdene på badestranden. Længere sæson og evt. udlicitering af opstilling af
betalingstoiletter. Indretning af hunde- og dragefrit område på stranden bør foretages.
Endnu bedre renholdelse af naturen. Affaldssortering. Bedre markedsføring af øens
genbrugsplads. Indretning af skov/naturlegepladser.
Højere kvalitet og mere udvikling af turistvejledning og -service. Forbedrede muligheder for
aktiv temaferie. - Cykel - golf - sport til unge - sejlads - vandsport -. Ingen “tivolisering”.
Mere vejledning/kontrol af turisterne. Stop for løsgående hunde. Flertallet mener at
bødeopkrævning bør kunne tages i anvendelse.
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På Rømø har vi naturcentret Tønnisgård, der yder service for turister og lokale. Det vil
have stor nytte af et samarbejde med et lokalt forskningscenter. Se under Naturforskningsog Uddannelsescenter.
Naturkonsulent ansat under Rømø Rådet. Se afsnit under “selvforvaltning”.
Naturforsknings- og Uddannelsescenter under Syddansk Universitet:
Rømøs mangfoldige naturtyper samt øens beliggenhed i vadehavet gør den ideel som
udgangspunkt for en lang række af naturvidenskabelige og samfunds-kulturelle forskningsog uddannelsesaktiviteter. Samspillet mellem natur og mennesker kan her betragtes både
i sin nuværende form og i historisk perspektiv. Et tilsvarende regionalt miljøcenter findes
på vores naboø Sylt og på den hollandske ø Texel. Begge disse steder er der tale om
afdelinger af større universiteter i nærheden. Samarbejde med instituttet på Sylt vil være
nærliggende.
FRITIDSMULIGHEDER.
Fritidsfiskeri: Der skal kunne tillades udvidede rettigheder til lokalbeboere, så tidligere
muligheder genoprettes. Kan ske i samarbejde med det lokale forskningscenter. Se afsnit
under “Naturforsknings- og Uddannelsescenter”.
Jagt: Der skal kunne tillades udvidede rettigheder til lokalbeboere, så tidligere muligheder
genoprettes. Kan ske i samarbejde med det lokale forskningscenter. Se afsnit under
“Naturforsknings- og Uddannelsescenter”.
Fritidssejlads: Lokalbefolkningen bør kunne tillades udvidede muligheder i vadehavet.
Kan ske i samarbejde med det lokale forskningscenter. Se afsnit under “Naturforskningsog Uddannelsescenter”.

SELVFORVALTNING.
Et Rømø-råd.
Et råd med 5 - 7 medlemmer, der vælges demokratisk af alle bosiddende på Rømø. (Som
ved menighedsrådsvalg.)
1. Rådet tager beslutninger i alle lokale sager, der efter gældende love skal behandles af
offentlige instanser, og refererer beslutningerne videre til stat eller kommune eller andre. Alle sager, både vedrørende Rømø og det omliggende vadehav .
2. Det skal arbejde i henhold til landets love, men kan også stille forslag til lovændringer.
Det skal samarbejde med det lokale naturcenter. Se afsnit under “Naturforsknings- og
Uddannelsescenter”.
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3. Det har ansat en “naturkonsulent” der varetager alle naturkontrolopgaver på øen.
Desuden fungerer vedkommende som vejleder og kontrollant for øens gæster. Skal være
bemyndiget til også at kunne opkræve bøder. Skal samarbejde med det lokale
naturcenter. Se afsnit under “Naturforsknings- og Uddannelsescenter”.
4. Der skal stilles sekretærhjælp til rådighed.
Begrundelser:
Sager om udvikling og/eller naturbeskyttelse afgøres bedst af lokale, fordi de har bedre
indsigt i forholdene end folk udefra. Og det bliver endnu mere aktuelt ved den forestående
strukturomlægning af amter og kommuner.
Lokale ser oftest ikke forholdet mellem naturbeskyttelse og naturbrug (herunder
erhvervsudvikling) som en konfrontation, men som en udfordring til at få begge dele til at
gå op i en højere enhed.
F. eks. : Hvilken udvikling kan gennemføres, og hvilke betingelser skal der evt. stilles
herfor.
Lokale har indtil sidste kommunesammenlægning selv forvaltet disse forhold. Det er
resulteret i de dejlige naturforhold, vi stadig har.
Lokale har også interesser i at sørge for udvikling af borgernes livsbetingelser, svarende til
borgernes livsbetingelser i det øvrige Danmark.
Forvaltere og kontrollanter udefra fratager os lokale lysten til samarbejde. Det føles alt for
ofte som konfrontation og undertrykkelse. Og det fører på sigt til affolkning.
KONKLUSION:
Vi er her på Rømø rede til selv at smøge ærmerne op for at sikre lokalsamfundets
fremtid. - Hvis vi får lov?
Vi er overvejende positive overfor “Nationalpark Vadehavet”, hvis vi kan forvente
vore visioner om selvforvaltning med videre opfyldt!
Vi er glade for, og stolte af at bo i vor kønne natur, men her skal også være plads til
vore efterkommere!
Valgt som “tovholder” for Rømø Gruppen: Jens Bejer Clausen. Tlf. 74755411
Valgt som ansvarlige for referater, rapportering og redigering: Rigmor Petersen. Tlf.
74755742.
Bente Krog. Tlf. 74755257 og Jens Bejer Clausen.
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10.

Afrunding ved Bendix Nielsen

Der har været mange visioner oppe at vende, som rapporten afspejler.
Der er ikke opnået enighed, hvilket heller ikke er tilstræbt, hver deltager er gået ind i
arbejdet med hver sin ide om fremtiden for Vadehavsområdet.
Det er bekymrende at der ikke har været flere deltagere i gruppearbejdet. Rapporten ville
have haft større vægt, hvis der havde været flere deltagere bag den.
Hos gruppens deltagere har interessen for projektet været stor, men deltagerne er blevet
mere afvisende overfor en evt. kommende nationalpark, efterhånden som de kom ind i
problematikken, specielt har de mere strammende meldinger fra regeringen virket negativ
for projektet.
Der er ingen tvivl om, at deltagerne hver på sin måde, ønsker at værne om
kulturlandskabet og naturen.
Et gennemgående træk har været den utilfredshed hvormed området forvaltes, uden lokal
indflydelse på gældende regler. Skov- og Naturstyrelsen’s organisering, uden folkevalgt
organ til at tolke uklarheder/grænsetilfælde i de forskellige love og bekendtgørelser, er ikke
hensigtsmæssig.
Selvforvaltning er derfor en absolut forudsætning for gruppens visioner, jævnfør denne
rapports afsnit om selvforvaltning.
Forudsætningen for at indgå i en evt. nationalpark, er at nationalparken er med til at skabe
udvikling og aktivitet og dermed netto-tilførsel af arbejdspladser til området. Benyttelsen
skal gå forud for beskyttelsen, under hensyntagen til natur- og kulturbevarelse
.
I gruppen har der været forskellige holdninger til spørgsmålet om afgrænsning. En stor del
af deltagerne har argumenteret for "ingen nationalpark" eller så begrænset udstrækning
som muligt, ud fra den holdning at det ville give færrest problemer for erhvervet. Et andet
synspunkt har været, at en nationalpark skal være så stor som muligt, for at opnå et
befolkningsgrundlag der kan lægge vægt bag deres holdninger i kraft af deres antal.
Fælles for begge grupper har været, at uanset udstrækningen af en evt. nationalpark, er
en høj grad af selvforvaltning en absolut forudsætning.
Dige sikring og vandløbsloven er prioriteret meget højt og må stå over al anden lovgivning.
Også over en evt. nationalpark
Afrapporteringen kunne være blevet mere dybdegående, hvis de forskellige undersøgelser
der er og bliver iværksat, havde været tilgængelige i processens forløb, samtidig med en
længere tidshorisont.
Vi forventer at der foretages konsekvensberegninger over de tiltag en evt. nationalpark
medfører.
Beslutningstagerne må heller ikke glemme, at for hver ha landbrugsjord der inddrages kan
der dyrkes hvede, som (omdannet til bioethanol) kan reducere transportsektorens CO²udslip med 5.854 kg, som vil være til stor gavn for både mennesker og naturen.
Vi skal også kunne se vores børnebørn i øjnene om 20 – 30 år
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Det er gruppens håb at denne rapport kan bidrage til en langsigtet og afbalanceret
forvaltning for området, som lokal befolkningen kan leve med. Derfor håber
arbejdsgruppen at dialogen bliver det bærende i fremtiden, så " skyttegravskrigen" med
statslige myndigheder hører fortiden til.
Uanset en nationalpark eller ej, er det Skærbæk gruppens ønske at dialogen fremmes.

11.

Opfordring til styregruppen

En enig arbejdsgruppe i Skærbæk opfordrer hermed styregruppen, til at inddrage de lokale
arbejdsgrupper undervejs, i det arbejde styregruppen nu skal i gang med.
Bag de visioner arbejdsgruppen i Skærbæk afleverer, i form af denne rapport, ligger nogle
meget væsentlige forudsætninger om selvforvaltning. Det er et krav fra arbejdsgruppen, at
disse forudsætninger følger gruppens visioner, gennem den videre bearbejdning i
styregruppen. Det er arbejdsgruppens klare holdning, at styregruppen har pligt til at
inddrage og orientere arbejdsgruppen, om det resultat styregruppen agter at sende videre
til den nationale følgegruppe. Inddragelsen bør ske på et tidspunkt, hvor der stadig er
mulighed for indflydelse.
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Kritikpunkter
1 Turister belaster digerne
2. Manglende lokal indflydelse på tolkning af regler
3. Begrænsning på landbrug, fiskeri og industri
4. Flere regler
5. Restriktioner på bufferzoner
6. Jagtbegrænsning
7. Udgifter for lokale
8. Stagnation af udvikling
9. Forringelse af ejendomsværdi
10. Regulering af vandstand og afledningsevne
11. Negativ stemning mellem lokale og interessegrupper
12. Lokal afvandring
13. Manglende respekt for lokal kultur og forhindring af
udvikling
14. Sværere at fjerne gældende regler
15. Besvær ved digesikring

stemmer
5
9
13
1
1
7
1
8
2
4
6
3
4

Visioner:
1.Mulighed for regulering af turisme
2.Fokus på området – ”kommer på landkortet”
3.Mulighed for lokal selvforvaltning
4.Øget indtjening
5.Samarbejde mellem erhverv og forvaltning
6.Øget indflydelse på erhvervsudvikling
7.Mulighed for dyrkning af musling og østers.
8.Større bosætning
9.Flere arbejdspladser
10.Større chance for opnåelse af tilskud
11.Større indflydelse på jagt
12.Større respekt for lokal kultur
13.Større forståelse for digesikkerhed

stemmer
1
5
9
1
4
5
1
0
3
0
5
3
3

1
2

3
5

16. Begrænsning af færdsel
17. Tilbageholdenhed i private naturprojekter
18. Nægtet adgang til afgræsning af diger og forland
19. ”Hvad bliver det næste?”
20. Bliver reglerne strammere hen ad vejen?
21. Vil den lokale indflydelse forsvinde?
22. Tilgodeses balancen mellem benyttelse og beskyttelse?
23. Kan vi stole på regeringen?
24. Vil man betale for ”naturens frie kræfter”?

1
4
0
0
1
1
2
2
1

25. Hvem skal pleje naturen i en nationalpark?
26. Staten tager patent på naturfremvisning.
27. Strammere håndhævelse af regler.

0
2
1

14.Yderligere begrænsninger begrænses
15.Større dialog mellem landbrug og øvrig
befolkning
16.Bedre formidling af landskabet
17.Bedre fremtidig lokal indflydelse
18.Mulighed for mere og/eller bedre natur.
19.Stolthed over at bo i det unikke område
20.Mulighed for nye afgrøder
21.Udvikling og markedsføring af lokale produkter
22.Mulighed for udbygning af turisterhverv
23.Større ejendomsværdi
24.Mulighed for håndhævelse af overtrædelser af
regler
25.Mere helårsturisme

0
3
5
2
0
0
2
0
0
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Stat

(ministerier)

Tværfagligt
organ for
interesseorganisationer

Nationalpark
rådet

Administation

lokal
borgergruppe

lokal
borgergruppe

lokal
borgergruppe

ad hoc

ad hoc

med ide/behov
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Bilag 4
03-02-2005
1
num Fornavn
mer
1
Jørgen

Efternavn

Adresse

List Petersen

2

Pau

Schramm

Lykkegårdsvej 12, 6000
1
Kolding
Vestervej 35
6792 Rømø

3

Nielsen

Gl. Skolevej 17

6792 Rømø

4
5
6
7

Anne Mette
og Erik
Oluf
Jens
Bent
Jørgen

Steenrøjl Kristensen
Bejer Clausen
Valeur
Johnsen

Stagebjergvej 29
Borrebjergvej 7
Kastaniealle 1
Trælborgvej 11

8

Jørn

Gjelstrup

Vestervang 12

9

Nis

Christensen

10

Jens

Nissen

11

Christian

Lorenzen

12

Anders

Lønne

Vesterende 55,
Ballum
Østerende 4,
Ballum
Østerende 13,
Ballum
Rejsby 3, Ballum

13

Anne Mette Jørgensen

6792 Rømø
6792 Rømø
6270 Tønder
6261
Bredebro
6261
Bredebro
6261
Bredebro
6261
Bredebro
6261
Bredebro
6261
Bredebro
8000 Århus

14
15

Ejner
Jens

Gubi
Hangaard Nielsen

16

Lars P.

Jensen

17
18

Helge
Henrik

Petersen
Frandsen

9
20
21
22

Valter
Helle
Iwer
Anna

Larsen
Høgh Jørgensen
Dall
Dall

23
24

John
Jørn

Larsen
Holst Hansen

25

Bjarne

Pagh

26
27
28

Sven
Arne
Ole

Bleeg
Hansen
Post

Hedermannsgade
9, st. th
Hasselvej 13
Havnbjergvej 4

Post/by

6510 Gram
6430
Nordborg
V. Åbøllingvej 12 6780
Skærbæk
Billundvej 3
6500 Vojens
Toftlundvej 7
6780
Skærbæk
Sejerslevvej 22
6280 Højer
Sejerslevvej 22
6280 Højer
Prilen 9c
6792 Rømø
Floravænget 35,
5250 Odense
2mf
SV
Langdalsvej 9
6792 Rømø
Snedvej 3
6534
Agerskov
Tøndervej 87
6780
Skærbæk
Juvrevej 95
6792 Rømø
Hattesvej 11
6792 Rømø
Branderup Bygade 6535
1
Branderup

Email

gruppe

4
pauschramm@
post.tdcadsl.dk

3

osk@sja.dk
jensbejer@post.tele.dk
bent.valeur@adr.dk
pjjohnsen@mail.tele.dk

3
1

jorng@mail.dk

1

1

1
1
klaegager@mail.dk

annemj@mail.dk

x

e.gubi@grambynet.dk
jhn@jaegerne.dk
3
hp@slf.dk
hhf@post12.tele.dk

2
2

vl@toha.dk
vl@toha.dk
arthouse@post1.dknet.dk
anna@newmail.dk

3
3
2
2

wig-wag@mail.dk

4
4
4

akhansendk@yahoo.dk
olp@tdcadsl.dk

1
2
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2
num Fornavn
mer
29
Ruben
30
Holger A

Efternavn

Adresse

Post/by

Hansen
Holm

Juvrevej 49
Hellevad Skov 4

31

Aksel

Nielsen

32

Egon

Jensen

Skærbækgårdsvej
42 D
Hjemstedvej 25

33

Niels Jørn

Schmidt

Mellemgade 23

34

Bodil

Bertelsen

35

Lau

Nørgaard

36

Martin

Martinsen

Genforeningsvej
14, Døstrup
Kristen Koldsvej
2, Forballum
Birkevej 5a

37

Kim

Aabling

Randerupvej 70

38

Martin

Bech

Drengstedvej 9

39

Jens Jørgen

Schmidt

Drengstedvej 4

40

Karin

Jensen

Ottersbølvej 6

41

Anker

Juhl

42

Truels

Stauning Jensen

43

Helge

Jensen

Randerupvej 27,
Mjolden
Horsbølvej 43,
Rejsby
V. Åbøllingvej 8

44

Jan P.

Jensen

45

Bech

46
47

Jens
Petersen
Karsten
Kresten

Rømø Havn
Skansen 12
Drengstedvej 48

6792 Rømø
6230
Rødekro
6780
Skærbæk
6780
Skærbæk
6780
Skæbæk
6780
Skærbæk
6780
Skæbæk
6100
Haderslev
6780
Skærbæk
6780
Skærbæk
6780
Skærbæk
6780
Skærbæk
6780
Skærbæk
6780
Skærbæk
6780
Skærbæk
6792 Rømø

Jensen
Hansen

Tingvej 26
Lunde 9

48

Rigmor

Petersen

Nørre Frankel 2

49

Hans
Adolph

Holm

Nr. Skærbækvej 16 6780
Skærbæk

50

Niels Chr.

Thomsen

Storegade 30

51

Kristen

Fromsejer

Holmvej 6

6780
Skærbæk
Brøns
6261
Bredebro
6792 Rømø

6261
Bredebro
6780
Skærbæk

Email

gruppe

4
4
4

ka.bb@adr.dk

3
2

m.martinsen@mail.tele.dk 4
hella.aabling@privat.dk

2

jjs@drengsted.dk

3

kaot@mail.tele.dk

1
1

rejsby@mail.tele.dk
1
havnekontoret@
romohavn.dk

2

karsten@leadersja.dk

3
3

petersenpommer@mail.tele.dk

2
1
3

fromsejer@post.tele.dk

2
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3
num Fornavn
mer
52
Christian

Efternavn

Adresse

Eskildsen

Ullerupvej 13

53

Helge

Uggerholdt

54

Broder

Johansen

55

Claus

Cornelsen

56

Jos

De Valk

57

Hans Chr.

Hansen

58

Harry

Thomasen

59

Hans

Jefsen

6780
Skærbæk
Storegade 43
6780
Skærbæk
Kristen Koldsvej 8 6780
Skærbæk
Hovedvejen 6
6261
Bredebro
Digevej 16
6780
Skærbæk
Skolevej 12
6780
Skærbæk
Genvej 4
6780
Skærbæk
Hjemstedvej 62
6780
Skærbæk

Er ikke på listen, men nævnt i referater som gruppedeltagere:
Henning Schmidt gr. 3
Annelise Thomsen gr. 2
Poul Erik Thomsen gr. 2

Post/by

Email

gruppe

4
asmussen@bogpost.dk

3

2
1

3

