Sårbare naturtyper
og dyrearter i
Nationalpark Vadehavet
– anbefalinger til en code of conduct for friluftsaktiviteter i Nationalpark Vadehavet

KOLOFON
Titel: Sårbare naturtyper og dyrearter i Nationalpark Vadehavet
Undertitel: Anbefalinger til en code of conduct for friluftsaktiviteter i Nationalpark Vadehavet
Forfattere: Steffen Brøgger-Jensen, Linda Bistrup Halvorsen, Marie Silberling Vissing, COWI A/S
Grafik: Britta Slott, COWI A/S
Udgiver: Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Vadehavets projektleder: Sara Lindholt
Udgivelsesår: 2015
Bedes citeret: Brøgger-Jensen, S., L. B. Halvorsen og M. S. Vissing, 2015: Sårbare naturtyper og
dyrearter I Nationalpark Vadehavet – anbefalinger til en code of conduct for friluftsaktiviteter i
Nationalpark Vadehavet. Nationalpark Vadehavet.
Emneord: Vadehavet, friluftsaktiviteter, menneskelige forstyrrelser, sæler, fugle, code of conduct
Figurer: Med mindre andet er angivet, er figurer produceret af COWI A/S til nærværende rapport

Støttet af Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter og EU

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer
i landdistrikterne.

JULI 2015
NATIONALPARK VADEHAVET

SÅRBARE NATURTYPER OG
DYREARTER I
NATIONALPARK VADEHAVET
ANBEFALINGER TIL EN CODE OF CONDUCT FOR FRILUFTSAKTIVITETER I NATIONALPARK
VADEHAVET

ADRESSE

TLF
FAX
WWW

JULI 2015
NATIONALPARK VADEHAVET

SÅRBARE NATURTYPER OG
DYREARTER I
NATIONALPARK VADEHAVET
ANBEFALINGER TIL EN CODE OF CONDUCT FOR FRILUFTSAKTIVITETER I NATIONALPARK
VADEHAVET

PROJEKTNR.

A068492

DOKUMENTNR.

A068492-004

VERSION

4.0

UDGIVELSESDATO

Juni 2015

UDARBEJDET

SBJ, LBHA, MSVI

KONTROLLERET

TOEB, IRPA

GODKENDT

SBJ, LBHA

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
+45 56 40 00 00
+45 56 40 99 99
cowi.dk

SÅRBARE NATURTYPER OG DYREARTER I NATIONALPARK VADEHAVET

5

INDHOLD
1
1.1

Indledning
Ramme for undersøgelsen

7
8

2
2.1
2.2

11
11

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

Friluftsaktiviteter i nationalparken
Gruppering af friluftsaktiviteter
Geografisk og tidslig udbredelse af de vigtigste
friluftsaktiviteter
Friluftsaktiviteter til lands
Friluftsaktiviteter til vands
Friluftsaktiviteter i luften
Opsamling og konklusion

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
3.4.1

Sårbare naturtyper og dyrearter i nationalparken
Gruppering af sårbare naturtyper og dyrearter
Naturtyper
Fugle
Sæler
Biologisk årshjul
Sårbarhedskort
Opsamling og konklusion
Manglende viden

21
22
27
35
42
43
43
49
50

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2

Friluftsaktiviteters forstyrrelse af naturen
Forstyrrelse af naturtyper
Hav, vade, strand og vådområde
Marsk, klit, hede og skov
Opsamling og konklusion
Forstyrrelse af dyr
Fugle
Sæler

51
51
52
52
54
55
55
58

13
14
18
19
19

SÅRBARE NATURTYPER OG DYREARTER I NATIONALPARK VADEHAVET

6

4.2.3
4.3

Opsamling og konklusion
Manglende viden

60
60

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Anbefalinger til en code of conduct
Anbefalinger til Nationalpark Vadehavet
Naturtyper
Dyrearter
Videre undersøgelser

62
62
64
66
70

6

Referencer

72

BILAG
Bilag A

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelses- og
habitatområder i Natura 2000-område
Vadehavet

PROJEKTNR.

A068492

DOKUMENTNR.

A068492-004

VERSION

4.0

UDGIVELSESDATO

Juli 2015

UDARBEJDET

SBJ, LBHA, MSVI

KONTROLLERET

TOEB, IRPA

GODKENDT

SBJ, LBHA

SÅRBARE NATURTYPER OG DYREARTER I NATIONALPARK VADEHAVET

1

7

Indledning

Vadehavet er et enestående naturområde, der rummer naturværdier af international betydning. Nationalpark Vadehavet, der blev indviet i oktober 2010 og udpeget
som Verdensarvsområde (UNESCO) i juli 2014, omfatter et af verdens mest betydningsfulde tidevandsområder. Den danske del af Vadehavet, der deles med
Tyskland og Holland, udgør blot 10 % af hele vadehavsarealet, men alene i den
danske del af Vadehavet forekommer der helt unikke naturværdier.
Især for fugle er Vadehavet et naturområde af afgørende betydning for en lang
række arters yngle- og trækaktiviteter. Vadehavet er den vigtigste rasteplads for
trækfugle på den østatlantiske trækrute1, og Vadehavet er samtidig den vigtigste
rasteplads og det vigtigste overvintringsområde for vandfugle i Europa. Også for
sæler er Vadehavet af meget stor betydning for deres forekomst og opretholdelse
af bestanden.
Disse værdier kommer til udtryk i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet,
hvor det i § 1 hedder, at nationalparken oprettes for at styrke og udvikle naturen,
og i § 2 hedder det blandt andet videre, at "Formålet med at oprette Nationalpark
Vadehavet er (…) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed,
sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede
havområder, vadeflader, marskengen og kystnære naturarealer".
Samtidig med forekomsten af de meget store naturværdier er der knyttet meget
væsentlige kulturhistoriske, samfundsmæssige og friluftsmæssige interesser til
Vadehavet. Vadehavet er på grund af en meget lang tradition for landindvinding og
kystbeskyttelse blevet præget af menneskelige aktiviteter, hvor især landbrug og
dyrehold er blevet gjort muligt gennem århundredes landindvindinger. Vadehavets
udstrakte vestvendte sandstrande udgør en overordentlig stor attraktion for badegæster i sommerhalvåret. Dertil kommer at der er et rigt friluftsliv i og omkring Vadehavet, og næsten alle friluftsaktiviteter er i vækst i disse år, blandet andet kajaksejlads og droneflyvning.

1

East Atlantic Flyway, en trækfuglekorridor mellem ynglepladser i det nordligste Europa, Arktis og den

vestlige del af Sibirien, og overvintringspladser i Vesteuropa og Afrika.
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Disse væsentlige samfundsmæssige og friluftsmæssige interesser kommer til udtryk i nationalparkbekendtgørelsen, der i § 2 anfører, at nationalparkens formål også er at "styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet".

Figur 1-1

Fanø (foto:Steffen Brøgger-Jensen).

Det meget store besøgstal, i særdeleshed skabt gennem badeturismen, giver anledning til en række forstyrrelsestrusler mod de markante naturværdier i Vadehavet. Omfanget af mulige og konkrete forstyrrelser skyldes ikke mindst, at Vadehavets natur er domineret af helt åbne og vidtstrakte naturtyper som forstrand, vadeog marskarealer. Menneskelig færdsel foregår her uden dækning, og dermed er
der stor risiko for forstyrrelseseffekter over lange afstande.
Som følge af de potentielle konflikter mellem naturværdierne og de rekreative værdier i nationalparken har Nationalpark Vadehavet igangsat udarbejdelsen af et adfærdskodeks, code of conduct, med den hensigt at vejlede f.eks. besøgende og
lokale operatører i at undgå konflikter med sårbare naturværdier inden for nationalparkens område. Nærværende udredningsarbejde er gennemført med henblik
på at tilvejebringe det faglige biologiske grundlag for denne code of conduct.

1.1

Ramme for undersøgelsen

Nationalpark Vadehavet har ønsket et biologisk grundlag for at kunne vejlede nationalparkens besøgende i, hvordan de kan opleve nationalparken uden at forstyrre
områdets sårbare natur og dyr.
Rapporten indeholder en kortlægning af den geografiske og tidslige udbredelse af
de vigtigste friluftsaktiviteter i nationalparken. Rapporten indeholder tillige en kortlægning af den geografiske og tidslige udbredelse af sårbare områder for otte
grupper af naturtyper og fem grupper af dyr og fugle. Undersøgelsen tager ud-
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gangspunkt i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Vadehavet, idet de
naturtyper og arter af dyr og fugle, der optræder på udpegningsgrundlaget, betragtes som gode indikatorer for forekomsten og udbredelsen af sårbar og beskyttelseskrævende natur. Hertil kommer, at Danmark har en international forpligtelse til
at sikre beskyttelse af de naturelementer, der indgår i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.
Der er således ikke inddraget specifik viden om rødlistede arter, §3-natur eller andre grupper af arter og naturelementer. I forhold til den eksisterende viden om lokale forhold kan en sådan særlig viden inddrages i det videre arbejde med at udvikle en code of conduct.
På baggrund af kortlægningen af nationalparkens sårbare biologiske elementer
(naturtyper og dyrearter), er der udarbejdet en række årstidsbaserede sårbarhedskort for nationalparken. Disse sårbarhedskort har, sammen med kortlægningen af
friluftsaktiviteternes mulige forstyrrelser af de biologiske værdier, dannet grundlag
for en række konkrete anbefalinger til en code of conduct for Nationalpark Vadehavet. Anbefalingerne beskriver især, hvilken afstand friluftsaktiviteterne bør holde til
de sårbare dyrearter og hvilke friluftsaktiviteter, der bør undgås inden for de sårbare naturtyper.
Rapportens kortlægninger og anbefalinger bygger på litteraturstudier og interviews.
Den anvendte litteratur har omfattet undersøgelser fra andre lokaliteter end Vadehavet, hvor det er skønnet, at undersøgelserne har haft en karakter, der har gjort
det relevant at anvende resultaterne i nærværende kontekst.
Som udgangspunkt er der ikke brugt et forsigtighedsprincip til opstilling af anbefalingerne. Undersøgelsen har ikke omfattet en kortlægning af gældende reguleringer omkring færdsel og adgangsforhold.
Rapporten forholder sig udelukkende til lovlige aktiviteter og adfærd i nationalparken, og forstyrrelser forårsaget af erhvervsfiskeri og landbrug ligger ikke inden for
rammen af denne rapport. Jagt er udelukkende behandlet ud fra færdsel og ophold
i forbindelse med jagtudøvelsen, men ikke ud fra skudafgivelse og nedlæggelse af
jagtbare arter, da dette er reguleret i medfør af jagtloven. Det har heller ikke været
en del af undersøgelsen at foreslå ændringer i afgrænsning af områder med færdselsforbud.
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Figur 1-2

Nationalpark Vadehavets afgrænsning.
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Friluftsaktiviteter i nationalparken

Nationalpark Vadehavet er et særdeles velbesøgt område, med omkring 4,5 millioner besøgende hvert år (Europarc Consulting, 2012). Nationalparken rummer
mange forskellige friluftsaktiviteter til lands, til vands og i luften. Selvom de mest
almindelige aktiviteter i Nationalpark Vadehavet er gåture samt badning og afslapning ved stranden, findes der en lang række andre friluftsaktiviteter og rekreative
tilbud i området. Nationalparken byder på naturvejledning, natur- og kulturformidling i formidlingscentrene, forskellige faciliteter (såsom fugletårne og lejrpladser) og
muligheden for at færdes på egen hånd. Desuden er der mange private aktører,
spændende fra de grønne organisationer til aktører i turisterhvervet, der arrangerer
ture og begivenheder i området.

2.1

Gruppering af friluftsaktiviteter

Nationalpark Vadehavet rummer en række naturtyper og arter af fugle og dyr, der
generelt er sårbare over for forstyrrelser og slid. Visse friluftsaktiviteter kan i nogle
områder og på bestemte tidspunkter af året have en negativ effekt på disse naturelementer. For at kunne vurdere påvirkningen af friluftsaktiviteterne på områdets
naturtyper og dyrearter inddeles friluftsaktiviteterne i grupper alt efter typen og graden af deres forstyrrelse. Grupperingen tager udgangspunkt i opdelingen mellem
land, vand og luft og følgende fire forhold, som karakteriserer forstyrrelsen:

›

Type: Der skelnes mellem friluftsaktiviteter, der er udbredte over et større,
udefineret område i naturen (f.eks. på stranden, vaden og heden) og friluftsaktiviteter, der er kanaliserede, dvs. foregår i afgrænsede områder og/eller er
kontrollerede (f.eks. på stier og veje, i hundeskove eller med guide).

›

Tid: Der skelnes mellem friluftsaktiviteter, der tidsmæssigt er korte (få timer),
mellemlange (½-1 dag) eller lange (> 1 dag).

›

Bevægelse: Der skelnes mellem friluftsaktiviteter, som er stillestående (ingen
bevægelse), langsomme (gang, sejlads uden motor, løb og ridning) og hurtige
(cykling, sejlads med motor og kørsel).

›

Støj: Der skelnes mellem friluftsaktiviteter med og uden en motor.
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På grundlag af disse kriterier foreslås følgende grupper af friluftsaktiviteter:
Tabel 2-1

Opdeling af friluftsaktiviteter i forskellige grupper på baggrund af type, tid (varighed), bevægelse og støj.

Gruppe

Type

Tid

Bevægelse

Støj

Strandliv

Udbredt

Kort/mellem

Ingen/langsom

Ingen

›
›
›
›
›

›

Kort

Langsom

Ingen

Kort/mellem

Hurtig

Ingen

Kort

Langsom/hurtig

Ingen

Kort/mellem

Ingen/langsom

Ingen

Ligge på stranden
Gå tur langs stranden
Bade på stranden

Foregår primært på stranden

›

Ravsamling

Hundeluftning kan være
kanaliseret i hundeskove

Hundeluftning

Færdsel til fods

Kanaliseret

›
›
›
›
›

›

Vandreture
Motionsløb

Foregår primært på stier og
veje

Orienteringsløb
Segway
Legepladser

Cykling

Kanaliseret

›
›
›

›

Motionscykling
Landevejscykling

Foregår primært på stier og
veje

Mountainbikecykling

Ridning

Udbredt og kanaliseret

›

Foregår primært på stranden, stier, veje og på vaden

Jagt

Udbredt

›

vedva-

Foregår i forskellige natur-

rende

typer

(periodevis skud)

Naturudforskning

Udbredt

›
›

›

Ornitologi og botanik
Indsamling af bær og

Kort/mellem

Ingen/langsom

Ingen

Mellem/lang

Ingen

Ingen

Kort/mellem

Hurtig

Motor

Kort

Hurtig

Ingen

Kort/mellem

Langsom

Ingen

Foregår i forskellige naturtyper

svampe
Overnatning på lejrpladser

Kanaliseret

›

Foregår på indrettede lejrpladser, teltpladser og lignende

Bil- og ATV-kørsel

Udbredt og kanaliseret

›

Foregår på stranden, stier
og veje

Kitebuggy og strandsejler

Kanaliseret

›

Foregår i afgrænsede områder på stranden

Safari

Kanaliseret

›
›

›

Østerssafari til fods
Sælsafari med hestevogn

Foregår på vaden med
guide
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›
›
›

Sælsafari til fods

›

Sælsafari med skib

Fuglesafarier foregår med
guide på enge og marker

Sort og grå sol

Sejlads med motor

Udbredt og kanaliseret

›
›

›

Sejlads med motor
Vandski

Kort

Hurtig

Motor

Kort

Hurtig

Ingen

Kort

Hurtig

Ingen

Kort/mellem

Langsom

Ingen

Kort/mellem

Ingen

Ingen

Mellem/lang

Ingen

Ingen

Kort

Hurtig

Motor

Kort

Hurtig

Ingen

Kort

Langsom

Motor

Kort

Langsom

Ingen

Sejlads foregår i hele nationalparken

›

Vandski foregår i afgrænsede områder

Sejlads uden motor

Udbredt

›

Foregår i hele nationalparken

Brætsejlads

Kanaliseret

›
›

›

Windsurfing
Kitesurfing

Dykning, kajak og kano

Foregår i afgrænsede områder

Udbredt

›

Foregår på vandområdet i

/lang

hele nationalparken
Ferskvands- og kystfiskeri

Udbredt

›
Fiskeri til havs

Foregår i åer og fra kyster

Udbredt

›

Foregår på vandområdet i
hele nationalparken

Sportsflyvning

Udbredt

›

Foregår potentielt i hele
nationalparken

Luftsport

Udbredt

›
›
›

›

Svæveflyvning
Paragliding

Foregår potentielt i hele
nationalparken

Hanggliding

Droneflyvning

Udbredt

›

Foregår potentielt i hele
nationalparken

Drageflyvning

Udbredt

›

Foregår primært på stranden

2.2

Geografisk og tidslig udbredelse af de
vigtigste friluftsaktiviteter

I dette afsnit beskrives den geografiske og tidslige udbredelse af de vigtigste friluftsaktiviteter i Nationalpark Vadehavet – opdelt efter friluftsaktiviteter til lands, til
vands og i luften.
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2.2.1 Friluftsaktiviteter til lands
Strandliv
Den mest udbredte aktivitet i Nationalpark Vadehavet er mennesker, der går tur,
bader eller ligger på stranden. Denne aktivitetsform udgør 95 % af al aktivitet i nationalparken, og den finder primært sted på de vestvendte sandstrande på Fanø og
Rømø samt i kystområderne omkring Esbjerg og Hjerting. Antallet af besøgende
afhænger af vejret, men er størst i juli og august (Sønderjyllands Amt & Ribe Amt,
2005). På stranden på Rømø er der alene registeret ca. 1,9 millioner besøgene om
året (Søndergaard Jensen, 2003).
En del af strandgæsterne lufter hunde i området, og hundene skal føres i snor
overalt undtagen i de fire 'hundeskove' på Fanø og Rømø og i visse andre områder, blandt andet på strandene i perioden fra 1. oktober til 31. marts
(Naturstyrelsen, 2015a). Hundeluftning må antages primært at finde sted i mindre
omfang i bynære områder hele året og i større omfang om sommeren i områder
med mange besøgende, specielt badestrandene på Fanø og Rømø.
En del af nationalparkens gæster samler rav langs strandene på Blåvandshuk,
Fanø og Rømø. Ravsamling foregår i perioder med mange turister, men også på
andre tidspunkter, når der er skyllet meget rav ind på stranden, f.eks. efter storme
(Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005).

Figur 2-1

Strandliv på Fanø (foto: Torben Ebbensgaard).

Færdsel til fods
Vandreture (med og uden guide) på og omkring vaden finder primært sted om foråret, sommeren og efteråret (Voetman, 2015). Der findes en række kortere og
længere vandreruter markeret i terrænet, og Naturstyrelsen har udgivet en række
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vandreturs- og reservatfoldere, hvor optegnede vandreruter fremgår. Dertil kommer, at besøgende giver sig ud på vandreture på egen hånd uden for de afmærkede vandreruter, bl.a. på digerne. De fleste vandreruter findes i de turistrige områder
på øerne, på Skallingen, i Marbæk Klitplantage og omkring Esbjerg
(Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005). Der er guidede ture på selve vaden, og
disse foregår typisk på strækningen mellem fastlandet og Mandø, rundt om Mandø, øst for Havneby og på områder udfor Råhede Enge, Hjerpested og Emmerlev.
Disse vandreture finder primært sted i de turistrige måneder og udføres af professionelle guider (COWI, 2015).
Der er mulighed for motionsløb og orienteringsløb flere steder i Nationalpark Vadehavet. Almindeligt motionsløb, hvor de besøgende begiver sig ud på egen hånd,
må formodes primært at foregå på strandene og på stier (f.eks. løbesporet ved
Kikkebjerg på Fanø) i foråret, sommeren og efteråret. Der arrangeres hvert år motionsløbene Vadehavstouren og Mandø Marathon. Vadehavstouren består af tre
løb på henholdsvis Mandø, Fanø og Rømø i marts, maj og september. Mandø Marathon finder sted i august. Der har tidligere været arrangeret andre større motionsløb, bl.a. i Marbæk Plantage, men antallet og placeringen af disse løb varierer fra
år til år, alt efter hvad foreningerne får arrangeret. Orienteringsløbet 'Find vej i' finder sted i Nordby på Fanø og i Vråby Plantage på Rømø (Dansk OrienteringsForbund, 2015). Posterne til disse orienteringsløb er permanente og kan således
bruges frit hele året, men må formodes primært at være i brug forår, sommer og
efterår. Der afholdes i nogle år større og mindre orienteringsløb på Fanø, og disse
foregår typisk i foråret omkring påske og pinse.
Det har siden 2013 været muligt at leje segways på Rømø og begive sig rundt på
øen på egen hånd. Der findes ingen information om omfanget af segwaykørsel på
Rømø, men det må formodes primært at finde sted i sommermånederne på stranden og på stier, da segways kører bedst på jævne overflader.
Der findes en del legepladser i nationalparken, blandt andre en på Fanø og en ved
Marbæk Plantage (Naturstyrelsen, 2015b). Legepladserne bliver antageligvis primært brugt i sommermånederne.

Cykling
Motions-, mountainbike- og landsvejscykling foregår primært om foråret, sommeren
og efteråret (Voetman, 2015). Cykelruten fra Oksbøl til grænsen, som er en del af
den ca. 6.000 km lange cykelrute 'Nordsø-rute', bruges til alle tre former for cykelsport. Der findes derudover officielle mountainbikeruter i Bordrup Plantage ved
Blåvand og i Marbæk Plantage. Derudover er der mange cykelruter på fastlandet
og nogle få på Fanø (Naturstyrelsen, 2015b). Dertil kommer, at de besøgende også cykler ad almindelige veje og stier og langs strandene, hvor biler også må køre.
Dette foregår antageligvis primært i de turistrige områder på øerne i sommermånederne.
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Vandring på vaden (foto:Torben Ebbensgaard).

Ridning
Det er muligt at ride mange steder i nationalparken, og der er udlejning af heste på
Fanø, Mandø og Rømø. Rømø er særdeles populært til ridning, da det er forholdsvis nemt at komme til øen med egen hest. Der er afmærkede ridestier i Marbæk
Plantage, Fanø Klitplantage samt Kirkeby og Vråby Plantager på Rømø
(Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005). Desuden bruges Mandø (inkl. vaden),
stranden på Fanø og området omkring Juvre på Rømø til ridning. Ridning over vaden til Mandø, på selve øen og på højsandet ved Koresand foregår primært om
sommeren. På alle de andre lokaliteter rides der hele året rundt, men det må forventes, at intensiteten er højere i sommermånederne, når der er mange turister i
nationalparken (COWI, 2015).

Jagt
Det er tilladt at jage i nogle afgrænsede arealer på Skallingen, Mandø og Rømø
samt i en række områder mellem Tjæreborg og Ballum og i den nordlige del af
Margrethe Kog (Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005). Den tilladte jagt foregår i
jagtsæsonen om efteråret og vinteren (1. september til 31. januar øst for rejelinjen
og 1. oktober til 31. januar vest for rejelinjen). I Nationalpark Vadehavet foregår
jagten primært som trækjagt på ænder og gæs – enten som havjagt eller indlandsjagt (fra øerne, i forlandet og i den inddigede marsk). På øerne og i marsken foregår desuden jagt på fasan, sneppe, ræv, hare, hjortevildt med videre.

Naturudforskning
Hele nationalparken bruges til fuglestudier året rundt, dog primært i foråret og efteråret (Voetman, 2015). Der findes nogle få fugletårne og en række gode steder
for fugleiagttagelser spredt ud over hele nationalparken, men hovedparten er koncentreret på øerne, adgangsvejene til øerne, på Skallingen og i Margrethe Kog
(Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005; Naturstyrelsen, 2015b). Der forekommer
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også botaniske studier, herunder ekskursioner. Omfanget er næppe stort og vil ofte
foregå med guide.
Det er muligt at plukke bær på hederne og svampe i plantagerne i nationalparken.
Bær plukkes typisk om sommeren og i efteråret, og svampe samles i efteråret. Der
findes ingen tilgængelig oversigt over den geografiske udbredelse af bær- og
svampeområder i Nationalpark Vadehavet.

Overnatning
Der er mulighed for at overnatte i Nationalpark Vadehavet på primitive lejrpladser
og teltpladser. Overnatningsmulighederne er på Skallingen, ved Marbæk Plantage,
på Fanø, Rømø og ved Tjæreborg (Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005). Overnatningsmulighederne er primært i brug i sommermånederne.

Bil- og ATV-kørsel
På Rømø er det tilladt at køre i bil på stranden fra Lakolk til Sønderstrand, og på
Fanø er det tilladt at køre langs hele stranden fra Fanø Bad i nord til Sønderhonedkørslen i syd. På stranden på Rømø er der registeret op til ca. 1400 biler på
stranden ad gangen (Søndergaard Jensen, 2003). Der køres også med ATV (allterrain vehicle) på strandene på Rømø og Fanø, men den præcise geografiske
udbredelse af denne aktivitet kendes ikke (COWI, 2015). Det må formodes, at bilkørsel og ATV-aktiviteterne er størst i de turistrige perioder.

Kitebuggy og strandsejler
På Sønderstrand på Rømø, er der et afmærket område til kørsel med kitebuggy og
et til kørsel med strandsejler (Naturstyrelsen, 2015a). På Fanø er der ét afmærket
område på stranden mellem Rindby og Sønderho, hvor det er tilladt at køre med
både kitebuggy og strandsejler (KitebuggyFanø, 2015). Kitebuggy- og strandsejleraktiviteterne er størst på Rømø, og må formodes at være størst i de turistrige perioder (Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005).

Safari
Det er tilladt at indsamle østers fra bankerne i Vadehavet, og der arrangeres
guidede gåture (østerssafari) dertil. Indsamlingen af østers foregår især ud for
Hjerting i Ho Bugt, mellem fastlandet og Mandø (både nord og syd for Låningsvejen), på østsiden af Rømø i områderne ud for Juvre og Havneby og ud for Hjerpsted (COWI, 2015). Østerssafari foregår om efteråret, vinteren og foråret, da østers
kan indeholde giftstoffer i sommermånederne.
Der arrangeres også guidede ture med det formål at spotte sæler (sælsafari) på
vaden omkring Mandø og ved højsandene sydvest for Fanø. Turene foregår enten
til fods, i hestevogn eller med skib. Sælsafari foregår primært om sommeren og i
efteråret (juni til oktober), hvor sælerne befinder sig i store grupper på sandbankerne, som bruges til hvile og om sommeren også som ynglested.
I september og oktober afholdes der dagligt Sort Sol-safarier, hvor friluftsgæster til
fods kan opleve store stæreflokke flyve til overnatning. Der arrangeres også nogle
enkelte safarier hen over sommeren. I oktober afholdes der også enkelte Grå Sol-
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safarier, når arktiske gæs kommer forbi Vadehavet. Fuglesafarierne finder typisk
sted omkring Margrethe Kog og i de indre koge i Tøndermarsken.

2.2.2 Friluftsaktiviteter til vands
Sejlads med og uden motor
Inden for den nationalt fastlagte basislinje i Nationalpark Vadehavet er det som
udgangspunkt ikke tilladt at sejle hurtigere end 10 knob, med undtagelse af de dybe sejlrender Grådyb, Knudedyb og Lister Dyb. Der findes en række områder i nationalparken, hvor sejlads er forbudt, bl.a. i området omkring Langli og omkring
adgangsvejene til Mandø og Rømø. Det er tilladt at sejle i vandløbene i nationalparken hele året med undtagelse af Kongeåen, hvor sejlads er forbudt fra 1. januar
til 15. maj (Skov- og Naturstyrelsen, Sejlads i Vadehavet, u.å.). Sejladsen foregår
primært om foråret, sommeren og efteråret, og koncentrationen af fritidssejlads er
størst i Knudedyb (Voetman, 2015).
Vandski er tilladt i Ho Bugt ved Hjerting og i sejlrenden Rømø Dyb. Vandscooter,
jetski og luftpudebåde må ikke anvendes i nationalparken (Skov- og
Naturstyrelsen, Sejlads i Vadehavet, u.å.). Alle sejlaktiviteterne foregår primært i
foråret, sommeren og efteråret, og aktiviteterne må formodes at være størst i de
turistrige perioder (Voetman, 2015).

Brætsejlads
Brætsejlads (windsurfing og kitesurfing) er tilladt i afmærkede områder ved Skallingen, langs de vestvendte strande på Fanø og Rømø og i Ho Bugt ved Hjerting
(sidstnævnte kun i perioden 1. marts til 30. september). Brætsejlads foregår primært i foråret, sommeren og efteråret, og aktiviteterne må formodes at være størst
i de turistrige perioder.

Dykning, kajak og kano
Det er tilladt at sejle i kajak og kano i hele nationalparken (uden for områderne
med adgangsforbud) og på vandløbene. I Kongeåen er det dog kun tilladt i perioden fra 15. maj til 31. december (Skov- og Naturstyrelsen, Sejlads i Vadehavet,
u.å.). Der findes en kajakrute fra Varde Å, øst og vest om Fanø, til Mandø, videre
vest om Rømø og til Vidåslusen (Naturstyrelsen, 2015b). Sejlads i kajak og kano
foregår primært om foråret, sommeren og efteråret, og ligesom for de andre friluftsaktiviteter på vandet, må aktiviteten formodes at være størst i de turistrige perioder.
Der er flere dykkerklubber i området, men der findes ingen tilgængelige informationer om den geografiske og tidslige udbredelse af deres aktiviteter.

Ferskvands-, kystfiskeri og fiskeri til havs
Lystfiskeri foregår i alle nationalparkens åer, dog primært i Varde Å, Sneum Å og
Ribe Å (Voetman, 2015). Fiskeri med stang og snørre er ikke tilladt i disse åer mellem 1. november og 1. marts, og laks er fredet hele året. Der findes ingen tilgængelig information om den tidslige udbredelse af de forskellige former for fiskeri,
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men det må formodes, at aktiviteten af fiskeriet i åerne er størst i de turistrige perioder.
Kystfiskeri foregår primært i Ho Bugt ved Hjerting og Myrthue, i begrænset omfang
ved Esbjerg Havn og ved Havneby på Rømø. Til vands forekommer fiskeri med
garn kun i mindre omfang, mens der fiskes med ruser i det meste af nationalparken
(Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005). Fiskeri forekommer hele året i nationalparken, da forskellige fiskearter fiskes på forskellige tidspunkter hen over året.
Laks og ørred er fredet fra 15. september til 1. marts, og nord for Låningsvejen
(som fører til Mandø) er laks fredet hele året. Der findes ingen tilgængelig information om den tidslige udbredelse af de forskellige former for fiskeri, men det må formodes, at aktiviteten af lystfiskeri er størst i de turistrige perioder.

2.2.3 Friluftsaktiviteter i luften
I Vadehavsområdet foregår der en del militærflyvning med jagerfly og helikoptere.
Disse aktiviteter giver anledning til periodevise forstyrrelser, som kan virke kumulative i forhold til andre forstyrrelser især forårsaget af friluftsaktiviteter i luften.

Sportsflyvning og luftsport
Der flyves med svævefly og sportsfly i området omkring nationalparken, men der
findes ingen tilgængelig information om den geografiske udbredelse. Bestemmelser for civil flytrafik over særligt støjfølsomme områder, herunder Vadehavet, angiver en minimumshøjde på ca. 300 m, men en minimums flyvehøjde på 450-600 m
er foreslået i Vadehavsplanen formuleret i 1999 (Skov- og Naturstyrelsen, 1999).
Begge typer flyvning må antages primært at foregå i foråret, sommeren og efteråret, når vejret er til flyvning. Der findes ingen informationer om paragliding og
hanggliding i nationalparken.

Droneflyvning
Der er mulighed for at flyve med droner i nationalparken, men der findes ingen tilgængelige informationer om den geografiske og tidslige udbredelse af droneflyvning.

Drageflyvning
Der flyves med drager året rundt i nationalparken, og aktiviteten er størst i sommermånederne, når antallet af turister er størst (Sønderjyllands Amt & Ribe Amt,
2005). Drageflyvning må antages primært at foregå på strandene på øerne og på
andre åbne arealer.

2.3

Opsamling og konklusion

De mest benyttede områder til friluftsaktiviteter er de vestvendte sandstrande på
Skallingen, Fanø og Rømø, hvor mange besøgende ligger på stranden, bader og
går ture. Der er også en del besøgende, der bruger strandene på Fanø og Rømø
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til rideture og til at køre med kitebuggy, strandsejler og ATV. Derudover er Mandø
og vaden omkring øen brugt af mange besøgende, som ønsker at opleve vaden og
dens dyreliv på tæt hold, samle østers eller spotte sæler. Den største aktivitet til
vands er i de dybe sejlrender, især Knudedyb. Derudover er der en del brætsejlads
ud for de vestvendte strande på Skallingen, Fanø og Rømø.
Figur 2-3 viser den geografiske udbredelse af alle friluftsaktiviteter til lands og til
vands i Nationalpark Vadehavet.
Langt hovedparten af friluftsaktiviteterne foregår om foråret, sommeren og efteråret, med den største aktivitet i de varme sommermåneder, når der er mange turister i området.

Figur 2-3

Udbredelse af friluftsaktiviteter i Nationalpark Vadehavet. De grønne arealer og
linjer indikerer områder med friluftsaktiviteter til lands, og de blå arealer og linjer
indikerer friluftsaktiviteter til vands. Friluftsaktiviteter i luften kan forekomme i hele nationalparken.
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Sårbare naturtyper og dyrearter i
nationalparken

Nationalpark Vadehavet er et unikt naturområde, som rummer et meget stort antal
naturtyper og dyrearter. En række af disse er er optaget på den nationale rødliste
og/eller beskyttet gennem national og international lovning, f.eks. Naturbeskyttelseslovens §3, Habitatdirektivets bilag IV og Natura 2000-netværket. Som beskyttelseskrævende i henhold til national og international lovgivning betragtes såddanne arter og naturtyper som værende sårbare overfor ydre påvirkninger, såsom forstyrrelser, der kan medføre en negativ påvirkning af deres bevaringsstatus.
Der findes ikke en generel definition af sårbarhed, og det er derfor i nogle tilfælde
en subjektiv vurdering om en naturtype eller dyreart er sårbar. Kvantificering af
sårbare naturtyper og dyrearter er derfor vanskelig. Denne undersøgelse tager således primært udgangspunkt i forekomsten og udbredelsen af arter og naturtyper,
der er beskyttelseskrævende, og sekundært i en vurdering af disse naturtypers og
arters sårbarhed.
Et eksempel på et forsøg på at illustrere forekomsten af rødlistede – og dermed
sårbare – arter er det såkaldte nationale biodiversitetskort, som DCE (Nationalt
center for Miljø og Energi) og Københavns Universitet lancerede i samarbejde med
Naturstyrelsen i 2014. Biodiversitetskortet viser på lokal skala (10 x 10 m) et områdes modellerede bioscore, hvilket er et udtryk for områdets betydning som levested
for rødlistede arter. Bioscoren følger en skala fra 1 til 20, og jo højere bioscore et
område har, jo større betydning har området som levested for rødlistede arter. Biodiversitetskortet kan således opfattes som et sårbarhedskort for rødlistede arter.
Bioscoren er fastsat for landarealer og beskriver således ikke havet eller vaden. I
Nationalpark Vadehavet har mange områder på Skallingen, Fanø og Rømø en høj
bioscore, med værdier op til 16. Også i Margrethe Kog og langs den jyske kyst finder man relativt høje bioscorer (Figur 3-1).
I nærværende rapport benyttes udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
Vadehavet som grundlag for udpegning og gruppering af de sårbare naturtyper og
dyrearter.
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Figur 3-1 Udsnit af det nationale biodiversitetskort, som viser bioscoren i området
omkring Nationalpark Vadehavet. Screen dump hentet fra MiljøGIS.

3.1

Gruppering af sårbare naturtyper og dyrearter

Friluftsaktiviteter kan forstyrre sårbare naturtyper og dyrearter på forskellig vis, og
disse opdeles derfor i grupper af naturtyper og arter, der findes i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Vadehavet. Grupperingen danner grundlag for den
code of conduct, som Nationalpark Vadehavet efterfølgende vil udarbejde for friluftsaktiviteterne i området.
Grupperingen er foretaget på grundlag af to kriterier:

›

De enkelte grupper af naturtyper og arter vil have sammenlignelige karakteristika hvad angår sårbarhed over for friluftsaktiviteter, og de forventes at være
udsat for de samme former for friluftsaktiviteter i omtrent samme omfang.

›

De enkelte grupper af naturtyper og arter forventes at kunne forstås og erkendes af flertallet af de besøgende i Nationalpark Vadehavet.
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Gruppering af otte forskellige naturtyper og fem forskellige dyrearter.

Naturelement

Gruppe

Note

›

›
›
›
›
›
›
›
›

Hav
Vade
Strand
Marsk
Klit
Hede
Skov
Vådområde

›

'Marsk' omfatter marsk og strandenge, dvs. saltpåvirkede, våde
områder med vegetationsdække.

›

'Vådområde' omfatter ferske enge,
moser, søer og vandløb.

›
›
›
›
›

Sæler
Kolonirugende fugle
Rastende vadefugle
Rastende andefugle
Ynglefugle på stranden

›

Rastende vadefugle og andefugle
opfattes her som værende i flok.

›

Naturtyper

Arter

På grundlag af disse kriterier er otte grupper af naturtyper og fem grupper af arter
opstillet (Tabel 3-1).
På grundlag af eksisterende lokal, specifik viden om andre sårbare og værdifulde
naturelementer end dem, der indgår i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag,
kan disse grupper udvides med flere arter og eventuelt naturtyper i det videre
arbejde med at opstille en code of conduct.
I ovennævnte gruppering skelnes der mellem salte og ferske områder, således at
'marsk' omfatter de yderste, mere eller mindre bevoksede områder mod vaden
samt de højereliggende, men stadig saltpåvirkede strandenge. Fugtige og våde
områder med mindre eller ingen saltpåvirkning, herunder inddigede områder, er
grupperet under 'vådområder'. I realiteten er det en glidende overgang, såvel vedrørende saltpåvirkning som i forhold til vegetationsdække. Termen 'marsk' skal her
således betragtes som en vegetationsøkologisk term og ikke en landskabsbeskrivende term.
I forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området N89 Vadehavet er det
hensigten, at de ovennævnte grupper af naturtyper og arter dækker hovedparten af
naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget. I

SÅRBARE NATURTYPER OG DYREARTER I NATIONALPARK VADEHAVET

Tabel 3-2 og Tabel 3-3 er det angivet, hvorledes habitatnaturtyperne og arterne
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Tabel 3-2 Habitatnaturtyper i Natura 2000-området N89 og deres foreslåede placering i forhold til grupper af naturtyper. En
uddybet beskrivelse af hver naturtype kan findes i (Skov- og Naturstyrelsen, 2000).

Grupper af naturtyper

Habitatnaturtype

Hav

›

Bemærkning

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende
dække

›

1130 Flodmundinger

›

1150 Kystlaguner og strandsøer

›

1160 Større lavvandede bugter og vige

›

1170 Rev

Vade

›

1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Strand

›

2110 Forstrand og begyndende klitdannelse

Forstrand og begyndende klitdannelse påvirkes af kørsel på
de brede strande på Rømø og
Fanø. Der er ikke udpeget habitatnaturtyper for strandfladerne,
men habitatnaturtypen Forstrand
regnes med her, idet den er
udsat for direkte påvirkning af de
mange badegæster i sommerhalvåret.

Marsk

›

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige

Saltpåvirkede, terrestriske naturtyper.

strandplanter, der koloniserer mudder og sand

Klit

›

1320 Vadegræssamfund –Spartinaflader

›

1330 Strandenge

›

2120 Hvide klitter og vandremiler

›

2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation

Gradvis overgang til grupperne
Hede, Skov og Vådområde.

(grå klit og grønsværklit)
›

2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

›

2160 Kystklitter med havtorn

›

2170 Kystklitter med gråris

›

2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

Hede

›

2190 Fugtige klitlavninger

›

2310 Indlandsklitter med lyng og visse

›

2330 Indlandsklitter med lyng og revling

›

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

›

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

›

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalk-

Gradvis overgang til grupperne
Klit og Vådområde.

holdig bund
›

6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere
eller mindre sur bund

Skov

›

9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund

Vådområde

›

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med
små amfibiske planter ved bredden

Ferske enge, moser, åer, søer.
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Bemærkning

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

›

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

›

3160 Brunvandede søer og vandhuller

›

3260 Vandløb med vandplanter

›

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund,
ofte med blåtop

›

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

›

7230 Rigkær

›

91D0 Skovbevoksede tørvemoser

Med ovennævnte gruppering er alle habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, inkluderet i en af de otte grupper af naturtyper.
Tabel 3-3

Fordeling af arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området inden for de foreslåede grupper af arter.

Grupper af arter

Udpegningsarter

Noter

Sæler

Gråsæl og spættet sæl

Kolonirugende fugle

Klyde, splitterne, fjordterne, havterne, sandterne og
dværgterne

Rastende vadefugle

Strandskade, strandhjejle, islandsk ryle, sandløber,
alm. ryle, stor regnspove, rødben, hvidklire, klyde,
hjejle og lille kobbersneppe

Rastende andefugle

Sangsvane, pibesvane, bramgås, grågås, kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, mørkbuget knortegås,
gravand, pibeand, krikand, spidsand, skeand, ederfugl og sortand

Ynglefugle på stranden

Hvidbrystet præstekrave og dværgterne

Dværgterne indgår tillige i gruppen
Kolonirugende fugle.

Ikke grupperede arter

Hvid stork, rørdrum, havørn, rørhøg, blå kærhøg,
vandrefalk, engsnarre, plettet rørvagtel, brushane,
dværgmåge, sandterne, sortterne, mosehornugle,
blåhals, havlampret, bæklampret, dyndsmerling,
stavsild, snæbel, laks, marsvin og odder

Som hovedregel spredt forekommende, fåtallige terrestriske eller
marine arter, for hvilke det er vanskeligt at udfærdige generelle adfærds- og færdselsvejledninger.

Dværgterne indgår tillige i gruppen
Ynglefugle på stranden.Sandterne
yngler ikke i området i dag, men er
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
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Som det fremgår af Tabel 3-3, er der en række arter, der ikke indgår i grupperingen
af arter. Dette gælder f.eks. alle arter af fisk, da disse generelt ikke forventes at
kunne blive væsentligt negativt påvirket af friluftsturismen. Fåtallige arter som havørn og mosehornugle vil ikke være velegnede som målarter i en generel code of
conduct, men vil bedre kunne blive beskyttet gennem målrettede tiltag på deres
konkrete ynglelokaliteter.

3.1.1 Naturtyper
Natura 2000-området Vadehavet er udpeget på grundlag af forekomsten af 33 forskellige habitatnaturtyper, såvel terrestriske som marine og ferske. Udpegningsgrundlaget fremgår af Bilag A, og forekomsten af hovedtyperne af naturtyperne er
vist på Figur 3-2. Til brug for nærværende studie er naturtyperne grupperet lidt anderledes, men hovedtyperne er overensstemmende.
Begrebet 'naturtype', som anvendt i denne rapport, tager udgangspunkt i de forekommende habitatnaturtyper, og ligger til grund for udpegningen af habitatområderne. Grupperingen af dem sigter tillige mod en overensstemmelse med de i nationalparkplanens (Nationalpark Vadehavet 2012) anvendelse af begrebet 'naturtype', som det for eksempel fremgår af Figur 3-2 ovenfor, hentet fra nationalparkplanen.
Naturen i Nationalpark Vadehavet er domineret af åbne og saltpåvirkede naturtyper, hvor marine naturtyper (inkl. vaden) og strand (højsande) er arealmæssigt de
mest udstrakte. På grund af tidevandet er en væsentlig del af Vadehavets naturtyper underlagt særlige dynamiske forhold, og hertil kommer effekter af den dominerende og ofte kraftige vestenvind med tilhørende, hyppige stormfloder. Gennem
menneskets aktiviteter især omkring opbygning af diger er visse af Vadehavets
naturtyper under stadig påvirkning og udvikling, ikke mindst den sliksamlende
marsk foran de nuværende diger.
Faktaboks: Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper i Natura 2000
På baggrund af tilgængelige data omkring Natura 2000-naturtypernes udbredelse og tilstand fastsættes typens bevaringsstatus som værende gunstig, ugunstig, usikker eller ukendt. For at opnå en gunstig bevaringsstatus skal følgende kriterier være opfyldt:

›

Naturtypen må ikke gå tilbage i arealmæssig udstrækning - det naturlige udbredelsesområde og
de arealer, det dækker inden for dette område, skal være stabile eller i udbredelse.

›

De strukturer og funktioner, der er nødvendige for at opretholde naturtypen, skal være til stede og
vil fortsat være det fremover.

›

Karakteristiske arter for naturtypen skal have en gunstig bevaringsstatus. Dette er opfyldt når;
›

bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt vil opretholde sig selv
som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder,

›

artens naturlige udbredelsesområde ikke formindskes, og

›

artens levested er tilstrækkeligt stort til på langt sigt at bevare bestanden.

For at opnå en gunstig bevaringsstatus skal tilstanden altså kort sagt være stabil eller i forbedring,
samt overholde visse minimumskrav, som sikrer en langsigtet bevarelse. Dette gælder dels på landsplan, dels for det enkelte Natura 2000-område (Naturstyrelsen, 2015c).
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Oversigt over forskellige naturtyper i Nationalpark Vadehavet, som angivet i Plan
for Nationalpark Vadehavet 2013-2018 (Nationalpark Vadehavet, 2012). Bemærk at naturtyperne er grupperet lidt anderledes i denne rapport, og at de marine naturtyper ikke er vist på kortet.

Nedenfor præsenteres naturtyperne inden for de grupper, der er defineret ovenfor,
for at forklare og formidle det biologiske grundlag for adfærdsvejledningen; 'code of
conduct' (Figur 3-2). Tabel 3-4 beskriver bevaringsstatus af habitatnaturtyperne,
der findes i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Vadehavet. Der er tale
om en samlet vurdering, mens der godt kan være forskelle mellem de enkelte
arealer, hvor habitatnaturtypen forekommer.
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Areal, naturtilstand og bevaringsstatus af de forskellige habitatnaturtyper i Nationalpark Vadehavet
(Naturstyrelsen, 2011). For visse habitatnaturtyper er arealet, naturtilstanden og/eller bevaringsstatus ukendt og
derfor ikke angivet.

Habitatnaturtyper

Areal (ha)

Naturtilstand

Bevaringsstatus

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende
dække (sandbanke)

-

-

ugunstig

1130 Flodmundinger

-

-

ugunstig

1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (vadeflade)

-

-

ugunstig

1150 Kystlaguner og strandsøer (lagune)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

1160 Større lavvandede bugter og vige (bugt)

-

-

ugunstig

1170 Rev

-

-

ugunstig

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige
strandplanter, der koloniserer mudder og sand
(enårig strandengsvegetation)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

1320 Vadegræssamfund –Spartinaflader (vadegræssamfund)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

1330 Strandenge

6.260

2110 Forstrand og begyndende klitdannelse (forklit)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

2120 Hvide klitter og vandremiler (hvid klit)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation
(grå klit og grønsværklit)

1.000

500 ha god
og 500 ha
moderat

ugunstig

2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

1.680

Moderat og
god

ugunstig

2160 Kystklitter med havtorn (havtornklit)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

2170 Kystklitter med gråris (grårisklit)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter (skovklit)

9

god

ugunstig

2190 Fugtige klitlavninger (klitlavning)

363

Moderat og
god

ugunstig

God-høj

ugunstig

Bemærkninger

1.000 ha af strandengsarealet
har en moderat-ringe naturtilstand.

84 % har god naturtilstand og
resten er moderat

Lidt over halvdelen har en god
naturtilstand, og det resterende
har en moderat-ringe naturtilstand.
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Habitatnaturtyper

Areal (ha)

Naturtilstand

Bevaringsstatus

2310 Indlandsklitter med lyng og visse (visseindlandsklit)

8

god

ugunstig

2330 Indlandsklitter med lyng og revling (græsindlandsklit)

1,5

god

ugunstig

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med
små amfibiske planter ved bredden (søbred med
småurter)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (kransnålalge-sø)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (næringsrig sø)

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

3160 Brunvandede søer og vandhuller

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

3260 Vandløb med vandplanter

Manglende kendskab til naturtypens udbredelse og bevaringsstatus i området.

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
(våd hede)

Naturtyperne er på udpegningsgrundlaget men er ikke registreret i området.

4030 Tørre dværgbusksamfund (tør hede)

2

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (kalkoverdrev)

Naturtyperne er på udpegningsgrundlaget men er ikke registreret i området.

6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere
eller mindre sur bund (surt overdrev)

24

God til ringe

ugunstig

18 ha med god naturtilstand 6
ha med ringe naturtilstand

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund,
ofte med blåtop

100

God-høj til
moderat

ugunstig

To tredjedele har en god-høj
naturtilstand og resten er moderat.

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller
ulvefod på vådt sand eller blottet tørv (tørvelavning)

2

Godmoderat

ugunstig

1,5 ha med god naturtilstand og
1 ha med moderat naturtilstand

7230 Rigkær

18

Godmoderat

ugunstig

En tredjedel har en god naturtilstand og resten er moderat.

9190 Stilkegeskove og – krat på mager sur bund

Naturtyperne er på udpegningsgrundlaget men er ikke registreret i området.

91D0 Skovbevoksede tørvemoser

Naturtyperne er på udpegningsgrundlaget men er ikke registreret i området.

moderat

Bemærkninger

ugunstig
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Områder med habitatnatur i Nationalpark Vadehavet.

Hav
De marine naturtyper omfatter fem habitatnaturtyper, der er vedvarende vanddækkede. Hertil kommer den karakteristiske habitatnaturtype Mudder- og sandflader
blottet ved ebbe (1140), og som i denne sammenhæng betegnes 'vade' og behandles for sig (se nedenfor). Bevaringsstatus for alle marine habitatnaturtyper er
vurderet som ugunstig (undtagen Lagune 1150, hvis bevaringsstatus er ukendt),
hvilket betyder, at der skal gøres en indsats for at sikre opnåelse af en gunstig bevaringsstatus.
Havet vurderes ikke at være sårbart over for færdsel og andre påvirkninger i forbindelse med friluftsaktiviteter, og den nuværende bevaringsstatus er ikke påvirket
af disse aktiviteter.

Vade
Vaden udgøres i denne sammenhæng af en enkelt habitatnaturtype: Mudder- og
sandflader blottet ved ebbe (1140). Vaden er en helt central naturtype i Nationalpark Vadehavet, idet den udgør det helt afgørende fundament for de særdeles
gunstige livsbetingelser, som især fugle nyder i Vadehavet. Vadens produktion af

SÅRBARE NATURTYPER OG DYREARTER I NATIONALPARK VADEHAVET

32

marine invertebrater udgør desuden fødegrundlaget for millioner af trækfugle om
foråret og efteråret.
Vadens bevaringstilstand vurderes som ugunstig på grund af uhensigtsmæssige
næringsstofforhold i Vadehavet, men vaden vurderes ikke at være sårbar over for
friluftaktiviteter.

Strand
Strandfladerne indgår ikke som habitatnaturtyper, og de er her defineret som en
naturtype i særlig fokus på grund af den massive friluftsmæssige belastning gennem det meget store antal badegæster i sommerhalvåret. Habitatnaturtypen Forstrand (2110) er medregnet til denne naturtype, da den er udbredt eller kunne være udbredt i det område, som benyttes af badegæsterne.
Bevaringsstatus for Forstrand er ukendt, men naturtypen vurderes at være sårbar
som følge af de meget udbredte og hyppige friluftsaktiviteter på strandene.

Figur 3-4

Vadehavet ved Rømødæmningen (foto: Steffen Brøgger-Jensen).

Marsk
Marsk omfatter i denne sammenhæng tre habitatnaturtyper, herunder Strandeng
(1330), og udgøres af saltpåvirkede, fugtige og lysåbne naturtyper. Deres udbredelse i Vadehavsområdet er delvist betinget af en meget lang tradition for kystbeskyttelse og landindvinding.
Marsken har stor betydning for fuglelivet i Vadehavsområdet, men bevaringstilstanden for de tre habitatnaturtyper er ugunstig, især på grund af afvanding og tilgroning. Friluftsaktiviteter påvirker hverken afvanding eller tilgroning, og på den
baggrund vurderes marsken ikke at være væsentlig sårbar over for friluftsaktiviteter.
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Det fremskudte dige ved Vidåslusen (foto: Steffen Brøgger-Jensen).

Klit
Denne gruppe omfatter en række habitatnaturtyper, der spænder fra den hvide klit
yderst mod forstranden til den permanente bevoksede skovklit og fugtigere klitlavning. Overgangen til forstranden og de åbne klitter er glidende. Det samme gælder
overgangen mod de mere permanent bevoksede, tørre hedenaturtyper ind mod
land.
Klitterne har generelt en ugunstig bevaringsstatus som følge af udbredt næringsstofbelastning, tilgroning (herunder med invasive arter) samt manglende landskabsdynamik.
Klitnaturtyperne er forholdsvis artsfattige og er gennem deres sparsomme vegetation og tørre og ustabile jordbundsforhold ganske sårbare over for færdsel såvel til
fods, på hesteryg og med køretøjer (Buckley & Pannell, 1990; Deluca, Patterson,
Freimund, & Cole, 1998; Newsome, Mittenmeier, Mittenmeier, da Fonseca, & Kent,
2000). Påvirkningen er størst i sommerhalvåret, hvor planternes vækst er omtrent
stoppet og hvor færdslen er størst. Disse tørre naturtyper er også meget sårbare
over for ildebrand, ikke mindst i tørre perioder om sommeren og det tidlige efterår.
Klitterne vurderes på denne baggrund at være følsomme over for fritidsaktiviteter.

Hede
Heden omfatter i denne sammenhæng en række tørre naturtyper, herunder habitatnaturtyperne Indlandsklit (2310 og 2330) samt Overdrev (6210). Der er en glidende overgang mod klitnaturtyperne. Fælles for denne gruppe af naturtyper er, at
de er lysåbne og afhængige af en drift, der forhindrer tilgroning.
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Heden har generelt en ugunstig bevaringsstatus som følge af udbredt næringsstofbelastning, tilgroning (herunder med invasive arter) samt manglende landskabsdynamik.
Heden er sårbar over for tilgroning og overfor hyppig færdsel især med køretøjer.
Påvirkningen er størst i den sene del af sommerhalvåret, hvor planternes vækst er
omtrent stoppet og hvor færdslen er størst. Den er endvidere meget sårbar over for
ildebrand, især i tørre perioder om sommeren og det tidlige efterår. Heden vurderes på denne baggrund at være følsom over for visse former for fritidsaktiviteter.

Skov
I denne gruppe af naturtyper indgår blot én habitatnaturtype, Egekrat (9190), mens
en anden skovbevokset naturtype, Skovbevokset tørvemose (91D0), i denne
sammenhæng regnes med til de ferske vådområder. Det samme gælder skovbevokset klit (2180). Med i denne gruppe regnes også plantagerne, der udgør langt
størstedelen af skovbevoksningerne på f.eks. Rømø og Fanø, og som oprindelig er
etableret som et led i bestræbelserne på at bremse sandflugt og vinderosion.
Bevaringsstatus for habitatnaturtypen er ikke vurderet. Skoven er som helhed ikke
sårbar over for friluftsaktiviteter, men især plantagerne er udsat for en væsentlig
trussel på grund af risikoen for skovbrand i tørre perioder om sommeren.

Vådområde
Vådområderne omfatter i denne sammenhæng en række våde og ferske naturtyper, spændende fra søer og vandløb til ferske enge og moser.
Vådområderne har som helhed en ugunstig bevaringsstatus på grund af tilgroning,
næringsstofbelastning og unaturlige hydrologiske forhold. Dog har lidt over halvde-
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len af arealet med klitlavning en god naturtilstand, mens det resterende areal har
en moderat naturtilstand.
Prognosen er ukendt for 3130 - søbred med småurter, lidt over halvdelen af arealet
med klitlavning har en god naturtilstand, mens de resterende arealer har en moderat naturtilstand.

3.1.2 Fugle
Nationalpark Vadehavet rummer et særdeles betydningsfuldt fugleliv. Intet andet
sted i Danmark eller i landene omkring os er antallet af individer af fugle større end
i det danske og det internationale Vadehav. Vadehavets raste- og fødemuligheder
spiller en helt afgørende betydning for det store antal fugle, særligt trækfugle på
deres vej mellem ynglepladser mod nord og overvintringsområder mod syd. Som
ynglelokalitet for fugle har Vadehavet også en stor betydning, med meget store
forekomster af ynglende kystfugle.

Figur 3-6

De ni fuglebeskyttelsesområder som indgår i Natura 2000-området Vadehavet.
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Natura 2000-området Vadehavet består af ni fuglebeskyttelsesområder. Udpegningsgrundlaget for disse områder fremgår af Bilag A.
Nedenfor præsenteres fuglene inden for de grupper (Tabel 3-3), der er defineret i
forhold til at forklare og formidle det biologiske grundlag for at udarbejde en code of
conduct. Kilder til denne præsentation omfatter især Laursen & Frikke (2013) samt
materiale fra DCEs overvågning af Vadehavet i medfør af aftalen med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Kolonirugende fugle
Gruppen af kolonirugende fugle består af klyde og ynglende terner, der er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 og som findes i udpegningsgrundlaget for et eller
flere af Natura 2000-områderne inden for Nationalpark Vadehavet. Gruppen vil
også omfatte ynglende måger, hvor disse optræder i kolonier.
Kolonirugende fugle omfatter følgende arter:

›

Klyde

›

Splitterne

›

Fjordterne

›

Havterne

›

Sandterne

›

Dværgterne

Figur 3-7

Splitterne (foto: Per Hallum).

Gruppen er defineret ud fra den betragtning, at kolonirugende fugle dels er særligt
sårbare over for forstyrrelse forårsaget af friluftsaktiviteter, og dels kan ynglekolonier af fugle erkendes af besøgende i Nationalpark Vadehavet. Dermed vil Nationalpark Vadehavet være i stand til at formidle en code of conduct for kolonirugende
ynglefugle.
Udbredelsen af kolonirugende fugle er karakteriseret ved forekomster især på højsande samt kystnære vådområder. Flere af kolonierne er placeret, så de overskyl-
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les ved særligt høje vandstande. Flere kolonier er tillige placeret, hvor der er risiko
for en væsentlig forstyrrelse fra strandgæsters færden.

Figur 3-8

Klyde (foto: Per Hallum).

Klyde vil ofte anlægge kolonier på småøer og er på den måde mindre sårbar over
for færdsel end de kolonirugende terner, som anlægger kolonier på de store
strandflader. Yngleforekomsten af havterne, fjordterne og dværgterne kan blive
påvirket af menneskelig færdsel og flere steder tillige af højvande. Splitterne forekommer som ynglefugl udelukkende på Langli, hvor den på grund af adgangsbegrænsningerne er forholdsvis godt beskyttet. En forlængelse af den adgangsfri periode vil dog formentlig kunne give en bedre beskyttelse, da splitternen stadig kan
have unger på det tidspunkt, hvor der igen er adgang til Langli.

Rastende vadefugle
Gruppen af rastende vadefugle udgøres af en række arter af vadefugle, der alle
indgår i udpegningsgrundlaget som trækfugle for et eller flere af de Natura 2000områder, der findes inden for Nationalpark Vadehavets område.
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Rastende vadefugle omfatter følgende arter:

›

Strandskade

›

Strandhjejle

›

Islandsk ryle

›

Sandløber

›

Alm. ryle

›

Stor regnspove

›

Rødben

›

Hvidklire

›

Klyde

›

Hjejle

›

Lille kobbersneppe

Gruppen vil også omfatte rastende og overvintrende arter af vadefugle, der ikke er
på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.

Figur 3-9

Almindelig ryle (foto: Per Hallum).

Rastende vadefugle forekommer periodevis over hele Vadehavet og i endog meget
store antal på foretrukne fødesøgnings- og rastepladser, f.eks. de såkaldte højvandsrastepladser, som ikke bliver overskyllet ved normale højvandsstande.
De største antal vadefugle findes fra midt på sommeren og frem til det sene efterår, og igen fra senvinter og frem til det sene forår. Især i milde vintre, men også
generelt træffes et stadigt stigende antal vadefugle igennem vinteren. Alle arter af
vadefugle, med undtagelse af hjejle, søger i langt overvejende grad føde på tidevandsfladerne. Hjejle forekommer typisk på græsklædte arealer.
Gruppen er defineret ud fra den betragtning, at rastende vadefugle på de åbne vadeflader og marsk- og engområder er særligt sårbare over for forstyrrelse forårsa-
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get af friluftsaktiviteter. Desuden kan rastende vadefugle nemt erkendes af besøgende i Nationalpark Vadehavet. Dermed vil Nationalpark Vadehavet være i stand
til at formidle en code of conduct for rastende vadefugle.

Rastende andefugle
Gruppen af rastende andefugle udgøres af en række arter af andefugle, der alle
indgår i udpegningsgrundlaget som trækfugle for et eller flere af de Natura 2000områder, der findes inden for Nationalpark Vadehavets område.
Rastende andefugle omfatter følgende arter:

›

Sangsvane

›

Pibesvane

›

Bramgås

›

Grågås

›

Kortnæbbet gås

›

Lysbuget knortegås

›

Mørkbuget knortegås

›

Gravand

›

Pibeand

›

Krikand

›

Spidsand

›

Skeand

›

Ederfugl

›

Sortand

Gruppen vil også omfatte rastende og overvintrende arter af andefugle, der ikke er
på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.

Figur 3-10

Sangsvane (foto: Per Hallum).
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Der forekommer flokke af rastende ænder og gæs overalt i Vadehavet, især på
vandflader og vadeflader, og i mindre udstrækning på øerne. Som det er gældende
for rastende vadefugle, vil det i perioder være muligt at finde rastende ænder og
gæs på omtrent alle våde og fugtigbundslokaliteter i Vadehavet, og rastende andefugle kan forekomme i meget store antal på foretrukne lokaliteter for rast og fødesøgning.
Svanerne og de grå gæs forekommer primært på fugtige græsarealer samt på nyspirede kornmarker, hvor de ikke er særlig udsat for forstyrrelser. Bramgås søger
føde på lokaliteter med saltmarsk, men går i takt med dens markante bestandsfremgang i stigende omfang på vintergrønne marker med nyspiret korn og græsmarker i omdrift. Bramgåsen er som sådan ikke særlig udsat for forstyrrelser. De to
arter af knortegås forekommer dels på vaden og dels i områder med saltmarsk.
Under opholdet på vaden, især i efteråret, er de i nogen grad udsat for forstyrrelser.
Flertallet af ænderne forekommer især i efterårsmånederne og frem mod midten af
vinteren, men der ses i stigende omfang individer af alle arterne igennem hele vinteren og frem til forårsmånederne. Rastende og fødesøgende ænder træffes i en
bred vifte af våde til fugtige habitater.
Særligt for ederfugl gælder det, at den i en periode i august og september fælder
svingfjer og derfor mister evnen til at flyve i denne periode. Arten er således særdeles sårbar over for aktiviteter i de områder, hvor den fælder. Dette gælder f.eks.
et område med store muslingebanker ved Grådyb, hvor der også forekommer
brætsejlads.
Gruppen er defineret ud fra den betragtning, at rastende andefugle er sårbare over
for forstyrrelse på de åbne vadeflader og på marsk- og engarealer, forårsaget af
friluftsaktiviteter. Desuden kan Rastende andefugle nemt erkendes af besøgende i
Nationalpark Vadehavet. Det vil dermed være muligt, at formidle en code of conduct for rastende andefugle.

Ynglefugle på stranden
Denne gruppe omfatter blot to fuglearter, der begge yngler på strandområder og
højsande, og som er i udpegningsgrundlaget for et eller flere Natura 2000-områder
i nationalparken.
Ynglefugle på stranden omfatter følgende arter:

›

Hvidbrystet præstekrave

›

Dværgterne

Der er et væsentligt sammenfald med dværgterne og hvidbrystet præstekraves
yngleudbredelse og forekomsten af sandstrand, som frekventeres af badegæster.
Kerneområder for de to arter er forstrandområder på især Rømø, men også Fanø.
Begge steder er arterne udsat for en væsentlig forstyrrelse gennem menneskelig
færdsel, herunder kørsel samt løse hunde.
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Begge arter nyder godt af de færdselsbeskyttede områder, der er etableret for
hvidbrystet præstekrave, men der findes yderligere ynglelokaliteter, hvor der ikke
er oprettet færdselsforbud, såsom Søren Jessens Sand og områder sydligst på
Skallingen (Therkildsen, et al., 2013).
Begge arter er truede som ynglefugle i nationalparken da deres yngleaktivitet forstyrres i forbindelse med badeturismen, der tidsmæssigt er sammenfaldende med
disse arters yngletid (Therkildsen, et al., 2013).

Ikke-grupperede arter
I udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-områder, der indgår i Nationalpark Vadehavet, findes en række arter (fugle, pattedyr og fisk), der ikke indgår i ovenstående grupper af en af følgende årsager:

›

Arterne bliver ikke påvirket af friluftsaktiviteter (fisk, marsvin, odder)

›

Arterne kan blive påvirket af friluftsaktiviteter, men forstyrrelser kan næppe
imødegås effektivt gennem en code of conduct (alle nævnte fuglearter)

Disse arter er derfor ikke behandlet nærmere i denne udredning og omfatter:

›

Hvid stork

›

Rørdrum

›

Havørn

›

Rørhøg

›

Blå kærhøg

›

Vandrefalk

›

Engsnarre

›

Plettet rørvagtel

›

Brushane

›

Dværgmåge

›

Sandterne

›

Sortterne

›

Mosehornugle

›

Blåhals

›

Havlampret

›

Bæklampret

›

Dyndsmerling

›

Stavsild

›

Snæbel

›

Laks
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Marsvin

›

Odder
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3.1.3 Sæler
I Nationalpark Vadehavet forekommer to arter af sæler året rundt:

›

Spættede sæl

›

Gråsæl

På grund af jagt blev gråsælen helt udryddet i Danmark for flere hundrede år siden,
og den spættede sæl forblev fåtallig frem til fredningen af de to sælarter i henholdsvis 1967 (gråsælen) og 1977 (den spættede sæl) (Galatius, Teilmann, &
Jensen, 2012). Overvågningen af sæler i Vadehavet startede i 1976, og siden da
er sælbestanden steget fra mindre end 1.000 individer til omkring 5.000 individer.
Langt hovedparten af sælbestandene udgøres af spættet sæl, og færre end 100
individer af gråsæl blev registreret i Vadehavet i 2014 (Overvågningsdata modtaget
fra DCE). Den spættede sæl yngler hvert år i Vadehavet, og i december 2014 blev
der for første gang observeret en nyfødt gråsælunge i Vadehavet (DCE, 2015).
Sælerne lever kystnært og er afhængige af at kunne komme på land hele året.
Omkring 25 % af tiden befinder sælerne sig på land og 75 % af tiden i vand (Holm,
Laursen, & Clausen, 2010). Sælerne bruger Nordsøen og Vadehavet til fouragering, og Vadehavet benyttes desuden til fødsel, yngelpleje, fældning og hvile. Sælerne har hele året brug for at hvile, men de tilbringer længst tid på land i yngle- og
fældesæsonerne. For spættet sæl er ynglesæsonen i maj og juni og fældesæsonen i august (Jensen & Tougaard, 2009). For gråsæl i Vadehavet er fældesæsonen i marts og april, og der er endnu ingen fast ynglesæson. Men ynglesæsonen
må formodes i fremtiden at ligge i perioden november til januar (Galatius,
Teilmann, & Jensen, 2012).

Figur 3-11

Sæler i Vadehavet (foto: Torben Ebbensgaard).

De to sælarter befinder sig på de samme sandbanker i Nationalpark Vadehavet,
omend oftest opdelt i to separate grupper (Jensen & Tougaard, 2009). I Vadehavet
findes den største forekomst af spættet sæl på de større og højere sandbanker og
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højsande i nærheden af dybene og renderne Grådyb, Knudedyb, Juvre Dyb og
Listerdyb. Sælernes raste- og fældepladser findes på den stejle del af brinkerne,
mens ynglepladserne findes på mindre, tørlagte og uforstyrrede banker. Især
Lammelæger, Kore Sand, Langjord og Langli Sand benyttes som rasteområder
(Therkildsen, et al., 2013). Sælerne forstyrres generelt af menneskelige aktiviteter
på vaden.

3.2

Biologisk årshjul

Samler man den tidslige udbredelse af de fem grupper af fugle- og dyrearter i et
biologisk årshjul (Figur 3-12), ses det, at de tilsammen er tilstede i Nationalpark
Vadehavet i stort antal hele året. Dette samlede billede dækker imidlertid over væsentlige sæsonvise variationer og dermed også store forskelle i de typer af forstyrrelser, sælerne og fuglene er udsat for gennem året.
Sælerne, de kolonirugende fugle og ynglefuglene på stranden er især sårbare i det
sene forår og om sommeren, som er højsæson for badegæster netop på sandstrandene i nationalparken. Rastende vadefugle er særligt sårbare om foråret,
sommeren og efteråret, hvor de forekommer i meget store antal og under højvandsperioder optræder i meget tætte forekomster på højhvandsrastepladserne.
Rastende andefugle er særligt sårbare om efteråret, vinteren og foråret, hvor ænder og gæs optræder i Vadehavsområdet i meget store antal.

Figur 3-12

3.3

Biologisk årshjul for de grupperede dyrearter i Nationalpark Vadehavet.

Sårbarhedskort

Figur 3-13 til Figur 3-18 viser den geografiske udbredelse af de sårbare områder
for naturtyperne klit og hede og for alle de grupperede dyrearter hen over de fire
årstider. For nogle naturtyper og arter er der ikke vist kort for alle årstider. Dette
skyldes, at de pågældende naturtyper og arter ikke er sårbare eller tilstede i nationalparken på alle årstider.
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Data for udbredelsen af sæler findes kun for spættet sæls yngle- og fældeperioder
(juni og august), og sårbarhedskortet er derfor udelukkende baseret på disse data.
Der findes ingen data for udbredelsen af sæler i vintersæsonen, men da sælerne
bliver i området om vinteren, og også i denne periode har brug for hvile, er udbredelsen antaget at være den samme som for yngle- og fældesæsonerne.

Figur 3-13

Den geografiske udbredelse af sårbare klit- og hedeområder i Nationalpark Vadehavet i forårs- og sommerperioden.
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Figur 3-14

Den geografiske udbredelse af kolonirugende fugle (se definition af grup
pen i afsnit 3.1.2) og dermed sårbare områder for kolonirugende fugle i Natio
nalpark Vadehavet i forårs- og sommerperioden.
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Figur 3-15

Den geografiske udbredelse af rastende vadefugle (se definitionen af gruppen i afsnit 3.1.2) og dermed sårbare
områder for rastende vadefugle i Nationalpark Vadehavet.
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Figur 3-16

Den geografiske udbredelse af rastende andefugle (se definitionen på gruppen i afsnit 3.1.2) og dermed sårbare
områder for rastende andefugle i Nationalpark Vadehavet.

47

SÅRBARE NATURTYPER OG DYREARTER I NATIONALPARK VADEHAVET

Figur 3-17

Den geografiske udbredelse af ynglefugle på stranden (gruppen består af arter
ne hvidbrystet præstekrave og dværgterne i afsnit 3.1.2) og dermed sårbare
områder for ynglefugle på stranden i Nationalpark Vadehavet i forårs- og som
merperioden.
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Figur 3-18

3.4
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Den geografiske udbredelse af sæler (og dermed sårbare områder for sæler) i
Nationalpark Vadehavet. Samlet billede for alle årstider.

Opsamling og konklusion

Sårbarhed kan være vanskeligt at definere og kvantificere, og udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Vadehavet er her brugt som grundlag for gruppering
af sårbare naturtyper og dyrearter. De sårbare grupper af naturtyper er hav, vade,
strand, marsk, klit, skov og vådområde, og de sårbare dyregrupper er sæler, kolonirugende fugle, rastende vadefugle, rastende andefugle og ynglefugle på stranden. Disse grupper er valgt fordi de er relativt nemme at genkende for friluftsgæsterne i området og samtidig favner de sårbare naturtyper og dyrearter bredt.
Naturtyperne og dyrearterne i Nationalpark Vadehavet er især sårbare om foråret
og sommeren, hvor vegetationen i klitterne og på heden er mest veludviklet, hvor
laverne i klitterne er tørre og skrøbelige, hvor de kolonirugende fugle og ynglefuglene på stranden opholder sig i nationalparken, og hvor sælerne tilbringer forholdsvis lang tid på land for at yngle og fælde. Der er også mange rastende vadefugle i
Vadehavet i forårsmånederne, på vej mod ynglepladser mod nord. Rastende ande-
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fugle er især tilstede i stort antal om efteråret og vinteren, og rastende vadefugle
og sæler opholder sig også i nationalparken i denne periode.
Vaden og områderne med højsand benyttes af mange fugle og dyr i nationalparken, og disse er derfor særligt følsomme for forstyrrelser. Dette gælder f.eks. området omkring Mandø, området mellem Skallingen og Langli og vaden ud for Margrethe Kog samt højsandet på den nordlige del af Fanø og den vestlige del af Rømø.

3.4.1 Manglende viden
Vadehavet er et landskabeligt meget dynamisk område, hvilket betyder at fugles
og dyrs opholdssteder ændres med tiden. Dette medfører et løbende behov for
opdateret viden om dyrs og fugles geografiske udbredelse i området, samt om naturtypernes tilstand og udvikling.
Udbredelsen og antallet af spættet sæl i Vadehavet har været overvåget i yngleog fældesæsonerne (juni og august) siden 1970'erne. Sælerne befinder sig dog i
nationalparken hele året, og opholder sig også på land uden for overvågningsperioderne. Der mangler grundlæggende viden om, hvor i nationalparken sælerne opholder sig uden for yngle- og fældesæsonerne. Der mangler desuden viden om,
hvor gråsælen foretrækker at opholde sig i dens yngle- og fældeperioder (i det tidlige forår og om vinteren).
Der er en god viden om fuglenes forekomst og udbredelse i Vadehavet, men de
vigtige højvandsrastepladser, hvor vadefugle forekommer i meget tætte ansamlinger under højvande, er ikke kortlagt præcist. Af hensyn til en beskyttelse af de meget store vadefugleflokke, der forekommer på højvandsrastepladserne, vil et mere
præcist kendskab til deres konkrete placeringer kunne medføre en bedre beskyttelse af disse vigtige områder.
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4

Friluftsaktiviteters forstyrrelse af naturen

4.1

Forstyrrelse af naturtyper

Naturtyperne kan groft inddeles i tørre (marsk, klit, hede og skov) og våde (hav,
vade, strand og vådområde). Der er en glidende overgang mellem vaden og marsken, samt mellem stranden og klitterne. De våde naturtyper, og de organismer,
der lever der, forstyrres primært af friluftsaktiviteter i form af menneskelig tilstedeværelse, forurening og slitage af vegetationen langs åer. De tørre naturtyper, og de
organismer, der lever der, forstyrres primært af menneskelig tilstedeværelse og
slitage af vegetationen.
I gennemgangen nedenfor er beskrivelsen af mulige forstyrrelseseffekter på naturtyperne udelukkende rettet mod naturtypernes vegetation og jordbundsforhold, altså de primære elementer, der betinger deres karakteristika og værdi som naturtype. Alle påvirkninger af dyr, der måtte forekomme i de pågældende naturtyper, er
beskrevet efterfølgende i afsnit 4.2.
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4.1.1 Hav, vade, strand og vådområde
De våde naturtyper kan påvirkes af friluftsaktiviteter i form af menneskelig tilstedeværelse, slitage, forurening og indsamling af naturtypernes ressourcer (f.eks.
østers, fisk og rav). Faunaen i disse naturtyper er generelt mere følsom over for
friluftsaktiviteter end floraen (Liddle & Scorgie, 1980).
Tilstedeværelsen af mennesker kan skræmme fugle og sæler, som opholder sig på
vaden og stranden eller i havet og vådområderne, se detaljeret beskrivelse i afsnit
4.2 om forstyrrelse af dyrearter. Desuden kan friluftsaktiviteter "forurene" disse naturtyper med henkastet affald og (omend meget usandsynligt) invasive arter.
I åerne kan vegetationen påvirkes af slitage fra friluftsaktiviteter, men grødeskæring menes at være den primære årsag til ændringer i åernes vegetation
(Friluftsrådet, 2001). Dog kan sejlads med motorbåd påvirke bredvegetationen på
grund af bølgepåvirkning og erosion af rødder (Liddle & Scorgie, 1980). Sejlads
med kajak og kano menes ikke at påvirke plantevæksten i og langs åerne (Tind &
Agger, 2003), bortset fra helt lokale slidpåvirkninger ved landgangssteder. Rekreative aktiviteter langs bredden af vandløb og søer kan også føre til ændringer i vegetationen på grund af slid og bevidst rydning foretaget af blandt andet lystfiskere
(Liddle & Scorgie, 1980; Müller, et al., 2003). Høj vegetation skiftes typisk ud med
lavere vegetation, og ved intensiv brug kan hele plantesamfund ændres.
Slitage i form af erosion kan ske på stranden, men da naturtypen er forholdsvis
foranderlig på grund af vindpåvirkning og variationer i vandstrømme, opstår der
ikke egentlige menneskeskabte stier, som kan påvirke naturtypen. Nogle friluftsaktiviteter indebærer indsamling af de våde naturtypers ressourcer. Indsamling af
stillehavsøsters forstyrrer ikke direkte vaden, da stillehavsøsters er en invasiv art
(Naturstyrelsen, 2015d). Dog findes blåmuslinger nogle steder sammen med stillehavsøsters, og blåmuslinger må i visse områder ikke indsamles, da de udgør fødegrundlaget for ederfugle og strandskader. Østerssafarier kan således indirekte
forstyrre fuglelivet i nationalparken, samt direkte gennem forstyrrelse ved færdslen.
Lystfiskeri og ravsamling vurderes ikke at forstyrre naturtyperne direkte – kun i
form af menneskelig tilstedeværelse og eventuel forurening.

4.1.2 Marsk, klit, hede og skov
Ligesom de våde naturtyper kan de tørre naturtyper påvirkes af friluftsaktiviteter i
form af menneskelig tilstedeværelse, slitage, forurening og indsamling af naturtypernes ressourcer (f.eks. bær og svampe).
Tilstedeværelsen af mennesker kan skræmme fugle og andre dyr, som opholder
sig i og omkring de tørre naturtyper, se detaljeret beskrivelse af forstyrrelse af fugle
i afsnit 4.2 om forstyrrelse af dyrearter. Selve vegetationen i de tørre naturtyper
forstyrres primært af slitage og erosion. Der kan ske ændringer i biodiversitet, plantedække, -biomasse og -højde samt succesionsforhold, når mennesker bevæger
sig gennem vegetationen til fods, til hest, på cykel eller i bil (Andersen 1995) (Tind
& Agger, 2003). Der er stor forskel på, hvor meget forskellige friluftsaktiviteter slider
på vegetationen. Bilkørsel slider mere end cykling, som igen slider mere end gang
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eller løb. Færdsel i bil er primært erhvervsmæssig og slitage og erosion på vegetation i de tørre naturtyper er derfor relativt begrænset.
Heden kan være meget følsom over for slitage forårsaget af friluftsaktiviteter (især
om sommeren), men den regenererer villigt omend langsomt, hvis den ikke er for
gammel og undgår yderligere slitage (Voigt, 1984). Lavheder er særligt sårbare, da
laver ødelægges ved færdsel og regenerer meget langsomt. Kystnaturtyperne (klit,
strandeng og marsk) er også følsomme over for slitage, hvilket medfører fald i
biodiversitet og vegetationsdække. Klitterne er de mest følsomme, efterfulgt af
strandeng og dernæst marsk (Andersen U. V., 1995). Vedplanter i skove og plantager kan også være sårbare over for slitage, og friluftsaktiviteter hen over trærødder kan påvirke væksten af små vedplanter (Waltert, Wiemken, Rusterholz, Boller,
& Baur, 2002). Løb kan forårsage skader på vedplanter, men disse vurderes at
være få og ubetydelige, selv efter store løb med mange tusinde deltagere (Weber,
1998; Jensen, 1997, begge i Tind, et al., 2003). Skovbundsvegetationen er sårbar
over for slitage, fordi planterne er tilpasset skyggefulde forhold og derfor har et lavt
indhold af støttevæv i blade og stængler (Jensen & Andersen, 1999).
Ligesom for de våde naturtyper, kan friluftsaktiviteter "forurene" de tørre naturtyper
med henkastet affald og (omend meget usandsynligt) invasive arter.
Nogle friluftsaktiviteter indebærer indsamling af naturtypernes ressourcer. Plukning
af svampe og bær vurderes ikke at forstyrre naturen væsentligt – kun marginalt i
form af menneskelig tilstedeværelse og slitage af naturen. Der findes dog 21 rødlistearter af svampe på Rømø og 10 arter i Marbæk Plantage, som kan blive påvirket ved plukning (Sønderjyllands Amt & Ribe Amt, 2005), men de rødlistede arter
er kun i marginalt omfang genstand for indsamling i skadeligt omfang. Plukning
eller opgravning af planter kan også lokalt have en effekt på vegetationen. Plukning er generelt mindre forstyrrende end opgravning, idet plantens overlevelsesmulighed er større (Wind, 2002).

Figur 4-1

Sønderho på Fanø (foto: Steffen Brøgger-Jensen).
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4.1.3 Opsamling og konklusion
Naturtyperne forstyrres primært af friluftsaktiviteter i form af menneskelig tilstedeværelse, hvilket kan virke skræmmende på dyr, og forurening og slitage af vegetationen med ændringer i plantesamfund til følge. Tabel 4-1 giver et overblik over,
hvilke naturtyper der kan blive påvirket af de forskellige friluftaktiviteter – og om
påvirkningen er af dyrelivet og/eller vegetationen.
Tabel 4-1

Påvirkning af naturtypernes dyreliv (D) og vegetation (V) fra forskellige grupper
af friluftsaktiviteter. Felter uden tekst indikerer, at der for den pågældende naturtype og friluftsaktivitet ikke sker en påvirkning. Ofte er dette en konsekvens af, at
der ikke er geografisk overlap mellem naturtypen og friluftsaktiviteten.

Cykling

Vådområde

D

Skov

D

Hede

D

Klit

D

Marsk

Færdsel til fods

Strand

D

Vade

Hav

Strandliv

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D
D, V

D

Ridning

D

D

D

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

Jagt

D

D

D

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D

D

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

D, V

Naturudforskning
Overnatning på lejrpladser
Bil- og ATV-kørsel

D

D

D, V

D, V

Kitebuggy og strandsejler

D

Safari

D

D

Sejlads med motor

D

D

D, V

Sejlads uden motor

D

D

D, V

Brætsejlads

D

D

Dykning, kajak og kano

D

D

D, V

D

D, V

Ferskvands- og kystfiskeri

D

Fiskeri til havs

D

D

Sportsflyvning

D

D

D

D

D

D

D

D

Luftsport

D

D

D

D

D

D

D

D

Droneflyvning

D

D

D

D

D

D

D

D

Drageflyvning

D

D

D

D

D

D

D

D
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Forstyrrelse af dyr

Til beskrivelse af menneskelige aktiviteters forstyrrelse af dyr og fugle benyttes
begreberne 'skræmmeafstand' og 'flugtafstand'. Skræmmeafstanden er den afstand mellem dyrene og de menneskelige aktiviteter, der får dyrene til at øge deres
opmærksomhed (og deres alarmberedskab). Flugtafstanden er den afstand mellem dyrene og de menneskelige aktiviteter, der får dyrene til at forlade lokaliteten.
Begge typer af påvirkninger kan have en negativ effekt på dyr i området og kan i
værste fald påvirke bestandens dødelighed og reproduktionsrate gennem en reduceret fitness.

4.2.1 Fugle
Konflikten mellem fugle og mennesker i Nationalpark Vadehavet går især ud over
de arter af fugle, der yngler, raster og fouragerer på strande, sandbanker og i klitområder, samt på lokaliteter, der grænser op til områder med hyppig menneskelig
færdsel (Therkildsen, et al., 2013). Blandt ynglefuglene gælder dette i særlig grad
hvidbrystet præstekrave og terner. For rastende fugle gælder det især de lokaliteter, hvor fuglene optræder i store koncentrationer, som f.eks. højvandsrastepladser. Ved lavvande spredes rastende og fødesøgende fugle ud over de udstrakte
vadeflader, hvor de menneskelige forstyrrelser ingen eller meget ringe betydning
har.
Fugles flugtafstand varierer fra art til art og afhænger af en række faktorer såsom
flokstørrelse, stade i yngleperioden, individets kondition og karakteren af den forstyrrende aktivitet (Laursen, Kahlert, & Frikke, 2005; Stillman, et al., 2005). Flugtafstanden for store flokke er større end for mindre flokke, hvilket formentlig skyldes,
at de enkelte individer flyver op som en reaktion på, at andre individer skræmmes
(Rodgers, Jr, & Smith, 1995). Samtidig har individer med en god kondition en større flugtafstand end individer med en svagere kondition. Respons på en forstyrrelse
kan ligeledes variere som et trade off mellem at opnå den rette kondition inden
trækket mod ynglepladserne/vinterkvarteret og risikoen for at blive præderet.
Flugtafstanden varierer desuden med årstiden.
Effekter af forstyrrelser kan have en markant kumulativ virkning, idet fugle, der udsættes for gentagne forstyrrelsespåvirkninger, kan opbygge en højere grad af beredskab – eller nervøsitet, der kan give anledning til hyppigere og tidligere reaktioner. Omvendt kan nogle fugle på ynglepladser, især terner, gradvis tilvænne sig
regelmæssige forstyrrelser, hvilket kan medvirke til en reduktion af fuglenes flugtafstand og reducere hyppigheden af opflyvninger (Nisbet & Boyce, 2000; Stillman,
et al., 2005).

Kolonirugende fugle
Kolonirugende fugle foretrækker områder med lav eller ingen menneskelig aktivitet.
Ved menneskelig aktivitet forlader de rederne hyppigere end når der ikke er mennesker i området, hvilket bl.a. ses hos splitterne (Veen, 1977 i Parsons, et al.,
1982). Dog kan nogle ynglende terner vænne sig til menneskelig færdsel, hvorved
flugtafstanden bliver mindre (Nisbet & Boyce, 2000). En egentlig flugtafstand for
splitterne er ikke kendt på nuværende tidspunkt, og ligeledes er der ikke egentlige
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studier af flugtafstande for havterne. Dog er der på Kitsissunnguit lavet anbefalinger for hvilken afstand, der bør holdes til havternekolonier. Her anbefales det, at
forbipasserende sejlads med båd med motor bør foregå i en afstand på 200 m
(Egevang, 2008). Ligeledes anbefales det for havternekolonier, at sejlads med
vandscootere bør foregå i en afstand på 100 m (Burger, 1998 i Egevang, 2008).
Ynglende klyde foretrækker områder med lav forekomst af menneskelig aktivitet,
og har en gennemsnitlig flugtafstand på 113 m til menneskelig færdsel til fods
(Laursen & Holm, 2011). Dog kan klyde blive forstyrret i en afstand op til 500 m til
menneskelig færdsel (Naturstyrelsen, 2015e). Denne flugtafstand afhænger af
færdslens karakter.
Fjordterne foretrækker ligeledes områder med lav forekomst af menneskelig aktivitet, men kan tilpasse sig et miljø med mere forstyrrelse. Et studie af Nisbet, et al.
(2000) viste at fjordternen udviste tydelige tegn på tolerance over for forstyrrelse
fra forskere i midten af anden feltsæson. Flugtafstande i grupper af kolonirugende
fugle til menneskelig færdsel til fods er artsspecifik og er således i et studie fra
USA målt til i gennemsnit 142 m for fjordterne og 64 m for amerikansk dværgterne
(Erwin, 1989). Flugtafstanden for amerikansk dværgterne kan anvendes som vejledende flugtafstand for dværgterne, da disse er nært beslægtede. Dog kan det
ikke anvendes som den reelle flugtafstand for dværgterne, da ynglestederne og
følsomheden over for forstyrrelser varierer afhængig af det generelle forstyrrelsesniveau i området.

Rastende vadefugle
Undersøgelser foretaget på sandstrandene på Fanø og Rømø viser, at jo flere
mennesker der færdes til fods i området, jo færre rastende vadefugle er der
(Laursen, Frikke, & Salvig, 1997). Flugtafstanden for vadefugle er artsspecifik
(Laursen & Rasmussen, 2002), og der er således målt gennemsnitlige flugtafstande på 94-110 m for hvidklire og 298-320 m for stor regnspove (Madsen, Madsen, &
Petersen, 1999; Laursen, Kahlert, & Frikke, 2005). Flugtafstanden er ligeledes målt
for strandskade, vibe, strandhjejle, hjejle, stor præstekrave, lille kobbersneppe,
rødben, almindelig ryle og klyde til at være henholdsvis 119 m, 142 m, 132 m, 143
m, 42 m, 156 m, 137 m, 70 m og 113 m i gennemsnit (Laursen, Kahlert, & Frikke,
2005). Dog er der også målt flugtafstande for strandskade, strandhjejle, lille kobbersneppe og almindelig ryle i det hollandske vadehav på henholdsvis 25-300 m,
50-150 m, 150-225 m og 100-300 m. På raste- og fældepladserne er klyde dog
mere sårbar over for forstyrrelser, og flugtafstanden kan her være oppe på 500 m
(Naturstyrelsen, 2015e).
Sejlads uden motor kan ligeledes have en forstyrrende effekt på vadefugle. Flugtafstanden for almindelig ryle ved sejlads med robåd er målt til at være 125 m
(Madsen, Madsen, & Petersen, 1999). Ligeledes er det vist, at kajakroere og windsurfere kan have en forstyrrende effekt på rastende vadefugle, dog udgør kajakroere en mindre forstyrrende faktor end windsurfere. Der er observeret flugtafstande i
forbindelse med kajakroning for strandskade, rødben og lille kobbersneppe på
henholdsvis 50 m, 200 m og 200 m, mens flugtafstanden i forbindelse med windsurfing var henholdsvis 150 m, 300 m og 220 m (Koepff, et al., 1986 i Smit, et al.,
1993).

Kitesurfing nævnes ikke. Måske fordi: Ofte er
det sådan, at netop Kitesurfing ikke udløser en
flugt men at fuglene bliver nysgerige og flyver
til Kiten eller følger Kitesurferen
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Luftsportsaktiviteter kan også have en forstyrrende effekt på rastende vadefugle.
Ved flyvning med mindre fly er det observeret, at strandskade i flok har en flugtafstand på 500 m (Blankestijn, et al., 1986 i Smit, et al., 1993).

Rastende andefugle
Ænder og gæs foretrækker at raste på arealer uden menneskelig aktivitet. Menneskelig færdsel til fods både på strandengene, engene, vadefladerne og digerne har
en stor forstyrrende effekt på rastende ænder (Laursen, Frikke, & Salvig, 1997).
Flugtafstanden er artsspecifik, og den er afhængig af kropsvægt og flokstørrelse
(Laursen & Rasmussen, 2002; Laursen, Kahlert, & Frikke, 2005). For knortegås,
gravand, gråand, krikand, spidsand og pibeand er den målt til henholdsvis 350 m,
250 m, 250 m, 220 m, 310 m og 290 m (Madsen, Madsen, & Petersen, 1999). Lignende gennemsnitlige afstande fandt Laursen, et al. (2005) for knortegås (319 m),
gravand (225 m), gråand (236 m), krikand (197 m), spidsand (294 m) og pibeand
(269 m).

Selvom Kitesurfing har en
mindre forstyrende effekt
nævnes det igen ikke. Jeg
tolker dette derfor på
samme måde som andre
undersøgelser viser. For
det første at selve kiten gør
nysgerig, samt at
kitesurferne er så spredt
på de store danske
områder at effekten ikke
rigtig er målbart. (Et
generelt problem)

Ved sejlads er flugtafstanden varierende afhængig af sejladstypen. Flugtafstanden
ved sejlads med både uden motor, herunder robåde, er næsten lig flugtafstanden
ved menneskelig færdsel til fods, nemlig henholdsvis 275 m, 225 m, 280 m og 125
m for knopsvane, pibeand, taffeland og hvinand (Madsen, Madsen, & Petersen,
1999). Færdsel med kajak, stationære jagtpramme og fiskerbåde i bevægelse har
en lignende forstyrrende effekt, og gravand har en flugtafstand på 200 m til kajakroere (Koepff & Dietrich, 1986) i (Smit & Visser, 1993), mens pibeand har en flugtafstand på 100 m til jagtpramme og 200 m til fiskebåde i bevægelse (Tind & Agger,
2003).
Ved sejlads med motorbåde er flugtafstanden større og er målt til henholdsvis 700
m, 360 m og 850 m for knopsvane, pibeand, taffeland og hvinand (Madsen,
Madsen, & Petersen, 1999). Ligeledes har studier vist at windsurfing har en væsentlig effekt på rastende ænder og gæs, da flugtafstanden er målt til at være 700
m for pibeand (Tind & Agger, 2003) og til 380 m for gravand (Smit & Visser, 1993).
Påvirkningen af bilkørsel på rastende ænder og gæs varierer meget afhængigt af
mængden af trafik og årstid, og der er observeret flugtafstande på 100-700 m
(Madsen, Madsen, & Petersen, 1999).

Ynglefugle på stranden
Ynglefugle på stranden foretrækker overordnet set områder med lav menneskelig
aktivitet. Ynglesuccessen og udbredelsen af yngleområder for ynglefugle på standen påvirkes negativt af menneskelig aktivitet og tætheden af reder hos blandt andet stor præstekrave er faldende, jo større den menneskelige aktivitet er i et område. Områder med meget høj menneskelig aktivitet fravælges helt som yngleområde (Liley, 1999 i Showler, et al., 2010). Den negative indflydelse på ynglesuccessen skyldes både at fuglene går på vingerne, hvorved udrugningen forstyrres, og at
reder bliver trampet i stykker. Jo tættere rederne er på gangstierne, jo større risiko
er der for, at rederne vil blive trampet i stykker (Liley, 1999 i Showler, et al., 2010).
Flugtafstanden for stor præstekrave og er målt til 100 m (Rooney, et al., 1993 i
Showler, et al., 2010).

Anderledes end i tyskland nævnes vandsport slet ikke
som forstyrelse i forbindelse med ynglefugle
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Studier af Lord, et al. (2001) på new zealandsk præstekrave har vist, at flugtafstanden for rugende fugle er større ved færdsel med hunde (94 m) end færdsel til
fods enten gående eller løbende (64 m). Adfærden hos denne art kan give en indikation af, hvordan andre arter af ynglefugle på stranden vil reagere på menneskelig aktivitet, men kan ikke direkte overføres til andre arter, da blandt andet habitatstrukturen kan variere.
Ynglesuccessen hos amerikansk dværgterne påvirkes negativt af menneskelige
forstyrrelser som for eksempel badning og færdsel til fods herunder med og uden
hund samt gående og løbende. Graden af denne påvirkning er dog stadig usikker
(Burger, et al., 1995 i Showler, et al., 2010).
Ligeledes påvirkes ynglesuccessen hos hvidbrystet præstekrave negativt af menneskelig aktivitet. Menneskelig forstyrrelse i form af færdsel til fods og badning har
indflydelse på kuldsuccessen. Tabet af kuld er ca. tre gange større i forstyrrede
områder end i mindre forstyrrede områder, eksempelvis beskyttede områder med
begrænset adgang (Schulz & Stock, 1993). I områder med stor menneskelig aktivitet etableres rederne desuden meget spredt eller områderne undgås helt (Schulz &
Stock, 1993), hvorved det samlede areal af egnede yngleområder falder.

4.2.2 Sæler
Sæler foretrækker områder med lav menneskelig aktivitet, og menneskelige forstyrrelser af hvilepladser menes at have været en væsentlig årsag til tilbagegangen
i sælbestanden visse steder i Vadehavet (Mees & Reijnders, 1994). Sæler med
unger er mindre tolerante over for forstyrrelser, hvilket gør sælerne særligt følsomme over for forstyrrelser i ynglesæsonen (Tind & Agger, 2003). Dette gælder i
højere grad gråsæl end spættet sæl, da ungerne fra fødslen bærer en ikkevandskyende pels og derfor må opholde sig på land de første 3-4 uger. Forstyrrelser får sælerne til at forlade området, hvilket resulterer i mindre tid til at die og hvile, med øget sandsynlighed for ungedødelighed til følge (Tind & Agger, 2003). Forstyrrelser kan også medføre energitab og stress hos voksne sæler (Wilson S. C.,
2014).
Sælerne forstyrres primært ved menneskelige aktiviteter i form af kajaksejlads,
skibstrafik og organiserede sælsafarier til hvilepladserne med båd, traktor, hestevogn eller til fods (Therkildsen, et al., 2013). Mange forskellige studier har undersøgt sælers respons på menneskelige aktiviteter, og skræmme- og flugtafstanden
for sæler varierer mellem lokaliteter. Som hovedregel gælder, at al menneskelig
aktivitet under 100 m fra sælerne skræmmer dem så meget, at de forlader lokaliteten (Wilson S. C., 2014; Allen, Ainley, & Page, 1984). Sælernes skræmmeafstand
kan dog være helt op til 850 m fra den menneskelige aktivitet (Henry & Hammill,
2001). Der er forskel på, hvor meget de forskellige typer af menneskelig aktivitet
skræmmer sælerne. Flere studier tyder på, at motorbåde som passerer hurtigt forbi
sælerne påvirker sælerne mindre end motorbåde, skibe, kajakker og kanoer, som
sejler langsommere forbi eller direkte mod sælerne (Henry & Hammill, 2001; Allen,
Ainley, & Page, 1984; Suryan & Harvey, 1999; Johnson & Acevedo-Gutiérrez,
2007). Desuden er sejlads i et jævnt tempo mindre forstyrrende end rykvis eller
retningsskiftende sejlads (Allen, Ainley, & Page, 1984; Suryan & Harvey, 1999).
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Den spættede sæl er generelt mere opmærksom på farer i omgivelserne end gråsælen – dette gælder både hunner med unger og selve ungerne (Wilson S. C.,
2014). Det betyder, at de to sælarter har forskellige skræmme- og flugtafstande til
menneskelige aktiviteter (Wilson S. C., 2014).
Mennesker, som går tur på stranden eller vaden, får sælerne til at flygte, når de
kommer i en afstand på under 260 m fra sælerne (Brown & Prior, 1998; Lewis &
Mathews, 2000; Osinga, Nussbaum, Brakefield, & Udo de Haes, 2012; Andersen,
Teilmann, Dietz, Schmidt, & Miller, 2012). Den største flugtaktivitet ses ved en afstand på omkring 100 m. Det samme må formodes at gøre sig gældende ved rolige rideaktiviteter på stranden og vaden.
Sejlads med motor får sælerne til at flygte, når afstanden til sælerne bliver mellem
64 og 830 m (Henry & Hammill, 2001; Lewis & Mathews, 2000; Suryan & Harvey,
1999; Strong & Morris, 2010; Wilson, O'Malley, Cassidy, & Clarke, 2011). De fleste
studier rapporterer flugtaktivitet, når motorbådene kommer på en afstand af 200300 m. Sejlads uden motor må formodes at fremkalde nogenlunde det samme
skræmme- og flugtmønster som sejlads med motor. Dette stemmer fint overens
med resultaterne af Johnson, et al. (2007), som viste, at sælerne flygtede ved en
afstand på 27-371 m, med en gennemsnitlig flugtafstand på omkring 200 m.
Kajak- og kanosejlads får sælerne til at flygte, når afstanden til sælerne bliver mellem 37 og 220 m (Henry & Hammill, 2001; Lewis & Mathews, 2000; Johnson &
Acevedo-Gutiérrez, 2007). Den gennemsnitlige flugtafstand er omkring 100-200 m.
Måske fordi kajakker og kanoer har en lav profil i vandet, minder de om sælens
prædatorer og kan derfor skræmme sælerne på længere afstand – i visse tilfælde
er skræmmeafstanden større end for motorbåde (Henry & Hammill, 2001). Det
hænder at sælerne svømmer tættere på kajakker og kanoer, efter at de har forladt
deres hvilelokalitet på grund af forstyrrelser. Dette opfattes af kajakroere ofte som
nysgerrighed, og derved ikke et problem, men det er vigtigt at huske på, at det har
en biologisk omkostning for sælerne, hver gang de forstyrres og går i vandet
(Wilson S. C., 2015).
Lystfiskeri til havs foregår med motordreven båd eller skib, og denne aktivitet påvirker således sælerne som beskrevet for sejlads med motor. Fiskeriets net og ruser i Nationalpark Vadehavet kan give anledning til bifangst af sæler, men dette
skønnes ikke at påvirke sælbestanden i nævneværdig grad (Skov- og
Naturstyrelsen, 2005).
Menneskelig aktivitet i luften påvirker sælerne, idet de reagerer på tilstedeværelsen
af et fremmed objekt på himlen, flystøj, flyvehastighed og flyverute (Holm, Laursen,
& Clausen, 2010). Et studie fra Grønland viser, at sæler flygter på grund af lavtgående (150 m) fly ved en afstand på mindre end 600 m (Born, Riget, Dietz, &
Andriashek, 1999). Helikoptere påvirker sæler på endnu større afstand (op til 1250
m), og opfattes generelt som den mest forstyrrende flytype på grund af dens støjniveau og hastighed (Born, Riget, Dietz, & Andriashek, 1999; Holm, Laursen, &
Clausen, 2010). Luftsport i form af svævefly, para- og hanggliding må formodes
også at påvirke sælerne, selvom disse aktiviteter ikke er støjende, idet de typisk
foregår i en forholdsvis lav flyvehøjde (<300 m). Flyvning i 300 m højde kan få sæ-
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lerne til at øge deres opmærksomhed, men det får dem ikke til at flygte (Osinga,
Nussbaum, Brakefield, & Udo de Haes, 2012).

4.2.3 Opsamling og konklusion
De grupperede dyrearter påvirkes af menneskelig aktivitet til lands, til vands og i
luften. Tabel 4-2 giver et overblik over skræmme- og flugtafstandene mellem de
grupperede dyrearter og friluftaktiviteter. For visse friluftsaktiviteter har det ikke
været relevant at angive en skræmme- eller flugtafstand, og for en række friluftsaktiviteter har det ikke været muligt at finde relevant litteratur til at beskrive aktivitetens påvirkning af de grupperede dyrearter.

4.3

Manglende viden

Inden for en lang række områder er der utilstrækkelig eller helt manglende litteratur
omkring friluftsaktiviteters påvirkning af naturtyper og dyrearter. For kolonirugende
fugle og ynglefugle på stranden findes der kun et meget beskedent litteraturgrundlag, ligesom der for cykling, ridning og drone- og drageflyvning ikke eksisterer noget egentlig litteraturgrundlag. De friluftsaktiviteters forstyrrelser af dyrelivet, der
endnu ikke findes nogen kvantitativ litteratur omkring er angivet i Tabel 4-2.
Der findes en lang række kvalitative studier, der dokumenterer at forskellige friluftsaktiviteter påvirker naturtyper og dyrearter, men det er de færreste studier, som
kvantificerer forstyrrelsen. Hvor lang en afstand skal den forstyrrende friluftsaktivitet holde til dyrearterne for ikke at forstyrre dem? Hvor meget slider friluftsaktiviteter på forskellige naturtyper, og hvor lang tid tager det for naturtyperne at regenerere? Der er således behov for at undersøge og kvantificere forstyrrelsen af naturtyper og dyrearter i Vadehavet.
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Tabel 4-2

Flugt- og skræmmeafstande for de grupperede dyr og fugle i forhold til forskellige grupper af friluftsaktiviteter. Skræmmeafstanden er (hvis den er kendt) angivet i parentes efter flugtafstanden.
Rastende
andefugle

Ynglefugle
på stranden

Rastende
vadefugle

50-260 m

Kolonirugende fugle

Sæler

Strandliv

64-500 m

25-550 m

197-350 m

64-94 m

64-500 m

25-550 m

197-350 m

64-94 m

(200-425 m)

Færdsel til fods
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50-260 m
(200-425 m)

Cykling

Ikke relevant

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ridning

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Jagt

Ingen litteratur

Ikke relevant

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ikke relevant

Naturudforskning

Ingen litteratur

64-500 m

25-550 m

197-350 m

64-94 m

Overnatning på
lejrpladser

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Bil- og ATVkørsel

Ingen litteratur

Ingen litteratur

>1000 m

100-700 m

Ingen litteratur

Kitebuggy og
strandsejler

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Inger litteratur

Ingen litteratur

Safari

50-260 m

64-500 m

25-550 m

197-350 m

64-94 m

100-200 m

Ingen litteratur

360-850 m

Ingen litteratur

(200-425 m)

Sejlads med
motor

20-830 m

Sejlads uden
motor

27-371 m

Ingen litteratur

125 m

125-290 m

Ingen litteratur

Dykning, kajak
og kano

37-220 m

Ingen litteratur

50-200 m

125-290 m

Ingen litteratur

Brætsejlads

Ingen litteratur

Ikke relevant

150-300 m

380-700 m

Ikke relevant

Ferskvands- og
kystfiskeri

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Fiskeri til havs

27-371 m

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Sportsflyvning

600 m

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Luftsport

Ingen litteratur

Ingen litteratur

500 m

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Droneflyvning

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Drageflyvning

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

Ingen litteratur

(264-850 m)

(220-250 m)
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Anbefalinger til en code of conduct

I dette kapitel præsenteres en række konkrete anbefalinger til en code of conduct
for friluftslivet i Nationalpark Vadehavet. Anbefalingerne er blevet til ud fra en analyse af friluftsaktiviteternes påvirkningsgrad af de grupperede naturtyper og dyrearter. Anbefalingerne bygger på den nyeste viden og den videnskabelige litteratur,
der er blevet præsenteret i kapitel 4. Anbefalingerne kan efterfølgende omsættes til
en egentlig code of conduct af Nationalpark Vadehavet, som også står for formidlingen af denne.

5.1

Anbefalinger til Nationalpark Vadehavet

På baggrund af udredninger og vurderinger præsenteret i de foregående afsnit gives her en sammenfatning af kendte og potentielle påvirkninger af naturtyper og
dyreliv i Vadehavet som følge af friluftsaktiviteter (Tabel 5-1). Tal og farver angiver
den vurderede væsentlighed af de påvirkninger friluftsaktiviteterne kan medføre.
Det er tillige anført (med et 'I/R' i tabellen), hvor det ikke skønnes relevant at vurdere eventuelle påvirkninger. Dette gælder især, hvor kombinationen af en friluftsaktivitet og en påvirkning ikke kan forekomme.
Det skal bemærkes, at påvirkninger anført for naturtyper alene er gældende for
selve naturtypen med dens vegetation og ikke dens dyreliv.
Hvor der i matricen anføres et '0', ingen væsentlig påvirkning, er det vurderingen,
at den pågældende aktivitet under normale omstændigheder ikke medfører en risiko for påvirkning af naturforholdene. Dette betyder, at det ikke skønnes nødvendigt
at udarbejde en code of conduct for denne aktivitet. Hvor der er anført et '1', nogen
påvirkning, kan der være en påvirkning, eventuelt under særlige omstændigheder.
Dette betyder, at der bør ses nærmere på den pågældende aktivitet, eventuelt i
særlige områder, hvorefter det specifikt vurderes, om der skal udarbejdes en code
of conduct for denne aktivitet. Hvor der er anført et '2', væsentlig påvirkning, bør
der under alle omstændigheder udarbejdes en code of conduct for den pågældende friluftsaktivitet.
Særlige geografiske eller andre forhold kan betyde, at der lokalt vil være en anden
værdisætning af den mulige påvirkning af naturforholdene.
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Matrix med oversigt over kendte og potentielle påvirkninger af naturtyper, dyr og fugle i Nationalpark Vadehavet.
0: Ingen væsentlig påvirkning, 1: Nogen påvirkning, 2: Væsentlig påvirkning, I/R: Ikke relevant.
Kolonirugende
fugle

Rastende vadefugle

Rastende andefugle

Ynglefugle på
stranden

Sæler

Vådområde

Skov

Hede

Strand

Klit

Vade
0

1

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

2

1

0

2

Færdsel til fods

I/R

0

0

0

1

1

0

0

2

2

2

2

2

Cykling

I/R

I/R

0

I/R

1

1

0

I/R

I/R

2

2

2

2

Ridning

I/R

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

I/R

2

2

I/R

Naturudforskning

I/R

0

0

0

1

0

0

0

1

2

2

2

2

Overnatning på lejrpladser

I/R

I/R

I/R

I/R

1

1

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

Bil- og ATV-kørsel

I/R

0

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

Kitebuggy og strandsejler

I/R

I/R

1

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

2

2

2

2

Safari

0

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

1

2

2

1

Sejlads med motor

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

1

2

1

2

2

1

Sejlads uden motor

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

1

2

1

2

2

1

Brætsejlads

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

I/R

2

2

I/R

Kajak og kano

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

1

2

2

2

2

1

Ferskvands- og kystfiskeri

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

1

1

2

2

1

0

Fiskeri til havs

0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

1

0

0

1

0

Sportsflyvning

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

2

2

2

2

Luftsport

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

2

2

2

2

Droneflyvning

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

2

2

2

2

Drageflyvning

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

2

2

2

2

2

Jagt

Marsk

Hav
0

Strandliv

Det skal bemærkes til ovenstående skema, at friluftsaktiviteten strandliv også omfatter menneskelig færdsel til fods samt færdsel med hunde. Færdsel med løse
hunde er tilladt på strandene i en begrænset periode fra 1. oktober til 31. marts.
Forekommer færdslen med løse hunde uden for denne periode, kan det medføre
en særlig alvorlig forstyrrelse og forholdsvis markant trussel mod især rastende og
ynglende fugle. Føres hundene i snor vurderes de ikke at have en større forstyrrende effekt på fuglene end menneskelig færdsel til fods uden hund. (Meltofte, i
trykken).
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5.1.1 Naturtyper
Hav
På baggrund af friluftsaktiviteternes mulige forstyrrelse af havet (eksklusiv sæler og
fugle), fremsættes ingen anbefalinger til en code of conduct for friluftsaktiviteter i
denne naturtype. Kun nogle få friluftsaktiviteter er relevante at vurdere i relation til
forstyrrelser af havet, og disse friluftsaktiviteters påvirkning af havet vurderes at
være uvæsentlig (Tabel 5-1).

Vade
Ligesom for friluftsaktiviteter på havet fremsættes ingen anbefalinger til en code of
conduct for vaden. Kun nogle få friluftsaktiviteter er relevante at vurdere i relation til
forstyrrelser af vaden, og disse friluftsaktiviteters påvirkning vurderes at være uvæsentlig (Tabel 5-1). Safarier kan dog påvirke vaden, hvis deltagerne indsamler
mange blåmuslinger i de områder og tidsperioder, hvor ederfugle og strandskader
kommer til Vadehavet for at fouragere. Det kan eventuelt anbefales til en code of
conduct, at der ikke må indsamles blåmuslinger. Dog vurderes indsamling af blåmuslinger ikke på nuværende tidspunkt at udgøre en væsentlig forstyrrelse for vadens fugleliv eller begrænsning af fuglelivets fødegrundlag.

Strand
Forstyrrelserne fra færdsel til fods, cykling, jagt og naturudforskning vurderes at
være uvæsentlige. Friluftsaktiviteterne strandliv, ridning og kørsel med bil, ATV,
kitebuggy og strandsejler vurderes at kunne påvirke strandene (eksklusiv sæler og
fugle) i nogen grad, hvor disse grænser op til forlandsklitterne (Tabel 5-1).
Det anbefales, at kørsel med bil, ATV, kitebuggy og/eller strandsejler i allerede tilladte afgrænsede områder, foregår i afstand fra forlandsklitterne, således at klitterne ikke begrænses i deres klitdannelse.
Ridning og i særdeleshed strandliv kan i kraft af den meget udbredte og hyppige
aktivitet påvirke strandene (især længere inde på stranden, hvor der er begyndende vegetation) i nogen grad i sommerhalvåret, når den menneskelige aktivitet er
størst. Det anbefales ikke at lave en egentlig code og conduct for disse friluftsaktiviteter, men Nationalpark Vadehavet kan på længere sigt overveje at kanalisere
badegæsterne og rytterne via afmærkede stier for at undgå forstyrrelser af naturtypen.

Marsk
Forstyrrelserne fra færdsel til fods, jagt og naturudforskning vurderes at være uvæsentlige. Ridning vurderes at kunne påvirke marsken (eksklusiv fugle) i nogen grad
(Tabel 5-1), idet begge friluftsaktiviteter kan skade vegetationen og komprimere
den fugtige jord. Den primære færdsel med køretøjer i marskområderne foregår i
erhvervsmæssigt øjemed.
Det anbefales, at kørsel med bil og andre motoriserede køretøjer begrænses i det
omfang det er muligt. Da den primære færdsel er erhvervsmæssig kørsel, anbefales det ikke at lave en egentlig code of conduct for færdsel i forbindelse med friluftsaktiviteter.
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Ligeledes anbefales det ikke at lave en egentlig code og conduct for ridning på
marsken, men Nationalpark Vadehavet kan på længere sigt overveje at oprette
ridestier igennem marsken for at undgå forstyrrelser af naturtypen.

Klit
Færdsel til fods, cykling, ridning, naturudforskning og overnatning på lejrpladser
vurderes at kunne påvirke klitterne (eksklusiv fugle) i nogen grad (Tabel 5-1), idet
disse friluftsaktiviteter kan give anledning til stidannelse og erosion. Det anbefales
ikke at lave en egentlig code og conduct for disse friluftsaktiviteter, men Nationalpark Vadehavet kan på længere sigt overveje at kanalisere friluftsgæsterne via
afmærkede, sikre stier for at undgå forstyrrelser af naturtypen.
Kørsel med bil og ATV er ikke tilladt i klitterne, men forlandsklitterne kan blive forstyrret i deres klitdannelse i forbindelse med kørsel på strandene, hvor dette er
tilladt (se anbefalinger for færdsel i bil under afsnittet om strand).

Hede
Færdsel til fods, cykling, ridning og overnatning på lejrpladser vurderes at kunne
påvirke heden (eksklusiv fugle) i nogen grad (Tabel 5-1), da disse friluftaktiviteter
kan medføre stidannelse og erosion. Det anbefales ikke at lave en egentlig code of
conduct for disse friluftsaktiviteter, men Nationalpark Vadehavet kan på længere
sigt overveje at kanalisere friluftsgæsterne via afmærkede, sikre stier, hvorved naturtypen forstyrres mindre.
Kørsel på heden foregår primært i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel eller i
privat øjemed. En egentlig udarbejdelse af en code of conduct til friluftsaktiviteter
anbefales ikke i forbindelse med kørsel i hedeområderne, da omfanget vurdere at
være minimalt.

Skov
Forstyrrelserne fra færdsel til fods, cykling, jagt, naturudforskning og overnatning
på lejrpladser vurderes at være uvæsentlige. Ridning og kørsel med bil (offroad) og
ATV vurderes at kunne påvirke skoven (eksklusiv fugle) i nogen grad (Tabel 5-1),
idet disse friluftsaktiviteter kan give anledning til stidannelse og ændringer i vegetationen. Kørsel med bil og ATV uden for egnede stier og veje i skovene antages dog
at finde sted i helt ubetydeligt omfang.

Vådområde
For vådområderne gives de samme anbefalinger som for marsken hvad angår
færdsel til fods, ridning, jagt og naturudforskning (se ovenfor).
Det anbefales, at kørsel med bil og andre motoriserede køretøjer begrænses i det
omfang det er muligt. Da den primære færdsel er erhvervsmæssig kørsel, anbefales det ikke at lave en egentlig code of conduct for færdsel i forbindelse med friluftsaktiviteter.
Sejlads med og uden motor, sejlads med kajak og kano samt ferskvands- og kystfiskeri vurderes at kunne påvirke vådområderne (eksklusiv fugle) i nogen grad
(Tabel 5-1), idet bølgepåvirkning fra sejladsen og fiskernes ophold på brinken kan
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påvirke brinkvegetationen. Det anbefales ikke at lave en egentlig code og conduct
for disse friluftsaktiviteter, men Nationalpark Vadehavet kan på længere sigt overveje at udpege nogle egentlige fiskepladser, for at undgå forstyrrelser af naturtypen.

5.1.2 Dyrearter
Sæler
Sæler påvirkes i nogen eller væsentlig grad af flertallet af friluftsaktiviteter i nationalparken (Tabel 5-1). Færdsel til fods, cykling, naturudforskning og fiskeri vurderes at påvirke sælerne i nogen grad, mens de resterende friluftsaktiviteter vurderes
at påvirke sælerne i væsentlig grad.
Strandgæster (strandliv) og andre som færdes til fods på stranden eller vaden
(færdsel til fods og safari) anbefales at holde en afstand til sælerne på 150 m. Der
findes ingen litteratur der beskriver forstyrrelsen fra ridning, og en afstand på 150
m til sælerne anbefales også for denne friluftsaktivitet, da ridning formodes primært
at foregå i et roligt tempo. Ved ridning i højere hastighed skræmmes sælerne muligvis på større afstand, men denne afstand er ukendt.
Jagt og naturudforskning foregår primært i naturtyper, som er trukket lidt tilbage fra
vaden, og disse friluftsaktiviteter kommer derfor ikke i direkte kontakt med sælerne.
Skulle jægere eller naturudforskere komme i nærheden af et område med sæler,
gælder den samme anbefaling på 150 m som for færdsel til fods. Der findes ingen
litteratur, som beskriver hvordan jagt påvirker sæler, og det er sandsynligt at støjen
fra de periodevise skud skræmmer sælerne, således at en større afstand bør holdes.
Kørsel med bil, ATV, kitebuggy og strandsejler kan også forstyrre sælerne, og det
anbefales at disse aktiviteter begrænses til afgrænsede områder i stor afstand (>
500 m) til sælerne.
For sejlads med og uden motor anbefales en afstand til sælerne på 300 m. Det
samme gælder for fiskeri og jagt til havs, idet det primært er skibet, der skræmmer
sælerne. Kystfiskeri foregår typisk i områder, som er langt fra sælernes opholdssteder, men skulle en kystfisker komme i nærheden af et område med sæler, gælder den samme anbefaling på 150 m som for færdsel til fods. Kajakker og kanoer
anbefales at holde en afstand til sælerne på 150 m. Der findes ingen litteratur, som
beskriver hvordan brætsejlads påvirker sæler, men det vurderes at skræmmeafstanden ved brætsejlads er større end 150 m.
Lavtgående (<300 m) sportsflyvning og luftsport anbefales at holde en afstand til
sælerne på 600 m. Der findes ingen litteratur, som beskriver hvordan drage- og
droneflyvning påvirker sælerne, men det vurderes at en afstand på 3-600 m er tilstrækkelig til at undgå forstyrrelse af sælerne. Bestemmelser for civil flytrafik over
særligt støjfølsomme områder, herunder Vadehavet, angiver en minimumshøjde på
ca. 300 m, men en minimumshøjde på 450-600 m anbefales i andre sammenhæn-
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ge (Skov- og Naturstyrelsen, 1999). Denne minimumshøjde må således antages at
bidrage væsentligt til at undgå tydelige forstyrrelseseffekter på sæler.

Kolonirugende fugle
Kolonirugende fugle påvirkes i nogen eller væsentlig grad af alle friluftsaktiviteter i
Nationalpark Vadehavet, undtagen brætsejlads, overnatning på lejrpladser og jagt
(Tabel 5-1). De kolonirugende fugle forekommer hovedsageligt i Vadehavet om
foråret og sommeren, og netop i denne periode er mængden af friluftsaktiviteter
størst (Figur 2-3).
Friluftsgæster som færdes til fods på øerne, vaderne og strandene (strandliv, færdsel til fods, naturudforskning, safari og kystfiskeri) anbefales at holde en afstand til
de kolonirugende fugle på 150 m. Ynglende fugle i denne gruppe alle har en flugtafstand på mindre end 150 m, omend der er eksempler på større flugtafstande.
Der findes ingen litteratur for forstyrrelsen af cykling og ridning på kolonirugende
fugle. En afstand på 150 m til fuglene anbefales for både ridning og cykling, da disse friluftsaktivitet kan foregå i højt tempo og derfor som minimum må skræmme
fuglene på samme afstand som færdsel til fods. Jagt er ikke tilladt i fugles yngletid,
og det er derfor ikke relevant at lave en egentlig code of conduct for denne friluftsaktivitet.
I forbindelse med sejlads med motor anbefales det at holde en afstand på 200 m
ved sejlads i båd og tilsvarende ved færdsel på vandscootere. Der findes ingen
litteratur, som beskriver forstyrrelsen af sejlads uden motor eller kajak og kano på
kolonirugende fugle.
Kørsel med bil, ATV, kitebuggy og strandsejler kan også forstyrre kolonirugende
fugle, og det anbefales at disse aktiviteter begrænses til afgrænsede områder i stor
afstand (>500 m) til fuglene.
Lavtgående (<300 m) sportsflyvning og luftsport anbefales at holde en afstand til
fuglene på 500 m. Der findes ingen litteratur, der beskriver forstyrrelseseffekten af
friluftsaktiviteter i luften. Bestemmelser for civil flytrafik over særligt støjfølsomme
områder, herunder Vadehavet, angiver en minimumshøjde på ca. 300 m, men en
minimumshøjde på 450-600 m anbefales i andre sammenhænge (Skov- og
Naturstyrelsen, 1999). Denne minimumshøjde må således antages at bidrage væsentligt til at undgå tydelige forstyrrelseseffekter på kolonirugende fugle.

Rastende vadefugle
Rastende vadefugle påvirkes i nogen eller væsentlig grad af flertallet af friluftsaktiviteter i nationalparken (Tabel 5-1). Rastende vadefugle er til stede i nationalparken hele året, men særligt i forårs-, sommer- og efterårsperioden, hvor der også er
den største friluftsaktivitet. Strandliv og brætsejlads vurderes at påvirke fuglene i
nogen grad, mens de resterende friluftsaktiviteter vurderes at kunne påvirke fuglene i væsentlig grad.
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Det anbefales ikke at lave en egentlig code og conduct for strandliv, da rastende
vadefugle generelt opholder sig på vaden et stykke fra strandområdet, og derfor
ikke forstyrres væsentligt af denne aktivitet.
Friluftsgæster som færdes til fods på øerne og i særlig grad på vaden (færdsel til
fods, safari, naturudforskning og kystfiskeri) anbefales at holde en afstand til de
rastende vadefugle på 150 m, da langt hovedparten af de rastende fugles flugtafstand er kortere end 150 m. Kun stor regnspove og klyde har en længere flugtafstand.
Der findes ingen litteratur for cykling, ridning og jagt. Cykling foregår ofte i højere
tempo, og en større afstand end 150 m anbefales derfor for denne friluftsaktivitet
En afstand på 150 m til fuglene anbefales også for ridning, da denne friluftsaktivitet
formodes primært at foregå i et roligt tempo. Ved ridning i højere hastighed
skræmmes fuglene muligvis på større afstand, men denne afstand er ukendt. Der
findes ingen litteratur, som beskriver, hvordan jagt i nærheden af rastende vadefugle påvirker fuglene, men støjen fra de periodevise skud vil skræmme fuglene.
Det anbefales derfor at holde en større afstand end de anbefalede 150 m for færdsel til fods.
Kørsel med bil, ATV, kitebuggy og strandsejler kan også forstyrre de rastende vadefugle, og det anbefales at disse aktiviteter begrænses til afgrænsede områder i
stor afstand (> 500 m) til fuglene.
For sejlads med motor anbefales en afstand til fuglene på 850 m. Der findes ingen
litteratur, der beskriver forstyrrelseseffekter af motorbåde på rastende vadefugle,
og anbefalingen tager derfor udgangspunkt i anbefalingen for rastende gæs og
ænder. For sejlads uden motor anbefales en afstand på 300 m. For denne friluftsaktivitet findes kun ét studie, og denne anbefaling tager derfor også udgangspunkt
i anbefalingen for rastende gæs og ænder. Det samme gælder for fiskeri og jagt til
havs, idet det primært er skibet, der skræmmer fuglene. Kajakker og kanoer anbefales at holde en afstand til de rastende vadefugle på 200 m, og brætsejlads anbefales en afstand på 300 m.
Lavtgående (<300 m) sportsflyvning og luftsport anbefales at holde en afstand til
fuglene på 500 m. Der findes ingen litteratur, som beskriver hvordan drage- og
droneflyvning påvirker fuglene. Bestemmelser for civil flytrafik over særligt støjfølsomme områder, herunder Vadehavet, angiver en minimumshøjde på ca. 300 m,
men en minimumshøjde på 450-600 m anbefales i andre sammenhænge (Skovog Naturstyrelsen, 1999). En sådan minimumshøjde for alle aktiviteter i luften må
således antages at bidrage væsentligt til at undgå tydelige forstyrrelseseffekter for
rastende vadefugle.

Rastende andefugle
Ligesom rastende vadefugle, påvirkes rastende andefugle i nogen eller væsentlig
grad af flertallet af friluftsaktiviteter i nationalparken (Tabel 5-1). Ferskvands- og
kystfiskeri og fiskeri til havs vurderes at påvirke fuglene i nogen grad, mens de resterende friluftsaktiviteter vurderes at kunne påvirke fuglene i væsentlig grad.
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Friluftsgæster som færdes til fods på øerne og vaden (færdsel til fods, safari og
naturudforskning) anbefales at holde en afstand til rastende andefugle på 350 m.
Der findes ingen litteratur for cykling, ridning og jagt. En afstand på 350 m til fuglene anbefales også for ridning, da denne friluftsaktivitet formodes primært at foregå
i et roligt tempo. Ved ridning i højere hastighed skræmmes fuglene muligvis på
større afstand, men denne afstand er ukendt. Cykling foregår også ofte i højere
tempo, og en afstand på mere end 350 m anbefales derfor for denne friluftsaktivitet. Støjen fra skud under jagt skræmmer fuglene, og en større afstand end de anbefalede 350 m for færdsel til fods bør holdes.
Kørsel med bil, ATV, kitebuggy og strandsejler kan også forstyrre rastende andefugle, og det anbefales at disse aktiviteter begrænses til afgrænsede områder i stor
afstand (>700 m) til fuglene.
For sejlads med motor anbefales en afstand til fuglene på 850 m, og for sejlads
uden motor anbefales en afstand på 300 m. De samme anbefalinger gælder for
fiskeri og jagt til havs, idet det primært er skibet, der skræmmer fuglene. Kajakker
og kanoer anbefales at holde en afstand til de rastende andefugle 200 m, og brætsejlads anbefales en afstand på 700 m.
Bestemmelser for civil flytrafik over særligt støjfølsomme områder, herunder Vadehavet, angiver en minimumshøjde på ca. 300 m, men en minimumshøjde på 450600 m anbefales i andre sammenhænge (Skov- og Naturstyrelsen, 1999). Denne
minimumshøjde må således antages at bidrage væsentligt til at undgå tydelige forstyrrelseseffekter for rastende andefugle.

Ynglefugle på stranden
Ynglefugle på stranden påvirkes i nogen eller væsentlig grad af mange af friluftsaktiviteterne i Nationalpark Vadehavet undtagen jagt, overnatning på lejrpladser,
brætsejlads, ferskvands- og kystfiskeri samt fiskeri til havs (Tabel 5-1). Safari, sejlads med og uden motor samt kano og kajak vurderes at påvirke fuglene i nogen
grad, mens de resterende friluftsaktiviteter vurderes at kunne påvirke fuglene i væsentlig grad.
Fuglene er i øjeblikket i noget omfang beskyttet via information/skiltning og indhegning, og disse foranstaltninger har givet gode resultater og bør fortsætte. Desuden kan det anbefales at optimere typen af hegn, informationsarbejdet samt om
muligt at udvide antallet af hegn således, at der er flere potentielle yngleområder
uden forstyrrelser.
Friluftsgæster som færdes til fods på øerne og vaden (strandliv, færdsel til fods,
safari og naturudforskning) anbefales at holde en afstand til ynglefuglene på stranden på 100 m, hvis ikke områderne er blevet hegnet ind. Ligeledes skal hunde holdes i snor, da de udgør en stor trussel for fuglene.
Der findes ingen litteratur for cykling og ridning. En afstand på 100 m til fuglene
anbefales også for ridning, hvor der ikke er opsat hegn, da denne friluftsaktivitet
formodes primært at foregå i et roligt tempo. Ved cykling og ridning i højere ha-
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stighed skræmmes fuglene muligvis på større afstand, men denne afstand er
ukendt.
Det anbefales ikke at lave en egentlig code of conduct for jagt, da der ikke må drives jagt i fuglenes yngletid.
Kørsel med bil, ATV, kitebuggy og strandsejler kan også forstyrre ynglende fugle
på stranden, og det anbefales at disse aktiviteter begrænses til afgrænsede områder i stor afstand (> 500 m) til fuglene.
Der er ingen litteratur omhandlende forstyrrelsen fra sejlads med og uden motor,
kajak og kano samt fiskeri på ynglefugle på stranden. Dog anbefales det, at færdslen holder sig i en afstand på 100 m til stranden, hvor de kolonirugende fugle forekommer.
Bestemmelser for civil flytrafik over særligt støjfølsomme områder, herunder Vadehavet, angiver en minimumshøjde på ca. 300 m, men en minimumshøjde på 450600 m anbefales i andre sammenhænge (Skov- og Naturstyrelsen, 1999). Denne
minimumshøjde må således antages at bidrage væsentligt til at undgå tydelige forstyrrelseseffekter for ynglefugle på stranden.

5.2

Videre undersøgelser

Gennemgangen af den eksisterende viden om forekomsten og udbredelsen af naturtyper og dyrearter i Vadehavet samt forekomsten og effekten af friluftsaktiviteter
har resulteret i en række forhold, hvor manglende viden eller konkrete undersøgelser sætter en begrænsning for en effektvurdering og dermed for udarbejdelsen af
konkrete anbefalinger til adfærdsvejledning for besøgende til nationalparken.
Nedenfor er der sammenfattet en række forslag til videre undersøgelser og indsamlinger af viden, der vil kunne bidrage til at øge vidensniveauet og dermed
grundlaget for at udarbejde en målrettet og effektiv code of conduct.

›

Udarbejde kort over højvandsrastepladser for vadefugle. Højvandsrastepladserne er særlig vigtige områder for rastende vadefugle, da de samles i meget
stort antal her ved højvande og således er særlig udsat for forstyrrelser fra
menneskelige aktiviteter. Forekomsten af højvandsrastepladser er kendt men
ikke kortlagt, ligesom dynamikken omkring deres forekomst ikke er beskrevet.

›

Kvantitativ opgørelse og analyse af friluftslivet i Nationalpark Vadehavet, som
beskriver den geografiske og tidslige udbredelse. Mange af de eksisterende
beskrivelser af friluftslivet er kvalitative og fokuserer udelukkende på perioderne med den største aktivitet.

›

Kortlægning af besøgendes adfærd og aktiviteter uden for stier og veje, med
det formål at undersøge behovet for mere kanalisering af færdsel.

›

Foretage kortlægning af sejlads med havkajak og gennemføre vurderinger af
effekten af havkajaksejlads på sæler og vandfugle. Tilsvarende foretage kort-
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lægning af droneflyvning og gennemføre vurderinger af effekten af droneflyvning på sæler og vandfugle.

›

Undersøgelse af flugtafstande ved forskellige former for forstyrrelser herunder
specifikke friluftsaktiviteter for kolonirugende fugle og ynglefugle på stranden.

›

Kortlægning af sælernes udbredelse uden for yngleperioden i juni og fældeperioden i august.

›

Undersøgelser og studier af slitage og erosion af vegetationen i forskellige
naturtyper i forbindelse med forskellige friluftsaktiviteter.

›

Undersøgelse af graden af slitage og forstyrrelse fra cykling og ridning på naturtyper og dyr/fugle i Nationalpark Vadehavet.

›

Undersøgelse af forstyrrelsen fra kitebuggy og strandsejlere på dyrene, herunder sæler og rastende og ynglende fugle i Nationalpark Vadehavet.
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Udpegningsgrundlag for
fuglebeskyttelses- og
habitatområder i Natura 2000område Vadehavet

Tabel 6-1 til Tabel 6-9 nedenfor oplister udpegningsgrundlaget af yngle- og trækfugle for fuglebeskyttelsesområderne i og omkring Nationalpark Vadehavet.
Tabel 6-1

Tabel 6-2

Tabel 6-3

Tabel 6-4

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F49: Engarealer ved Ho
Bugt.
Ynglefugle

Trækfugle

Blå kærhøg
Hedehøg
Engsnarre
Blåhals

Klyde

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F51: Ribe Holme og enge
ved Ribe Å og Kongeåen.
Ynglefugle

Trækfugle

Rørdrum
Hvid stork
Rørhøg
Blå kærhøg
Hedehøg
Engsnarre
Plettet rørvagtel
Klyde
Brushane
Mosehornugle
Blåhals

Kortnæbet gås
Hjejle

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F52: Mandø.
Ynglefugle

Trækfugle

Rørhøg
Klyde
Brushane
Sandterne
Fjordterne
Havterne
Mosehornugle

Mørkbuget knortegås

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F53: Fanø.
Ynglefugle

Trækfugle

Rørdrum
Rørhøg
Blå kærhøg
Klyde
Hvidbrystet præstekrave
Almindelig ryle

Lysbuget knortegås
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Sandterne
Havterne
Dværgterne

Tabel 6-5

Tabel 6-6

Tabel 6-7

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F55: Skallingen og Langli.
Ynglefugle

Trækfugle

Klyde
Sandterne
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Splitterne

Mørkbuget knortegås
Pibeand

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F57: Vadehavet.
Ynglefugle

Trækfugle

Klyde
Hvidbrystet præstekrave
Almindelig ryle
Sandterne
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Splitterne

Bramgås
Mørkbuget knortegås
Lysbuget knortegås
Gravand
Pibeand
Krikand
Spidsand
Skeand
Ederfugl
Sortand
Strandskade
Klyde
Hjejle
Strandhjejle
Hvidbrystet præstekrave
Lille kobbersneppe
Stor regnspove
Rødben
Hvidklire
Islandsk ryle
Sandløber
Almindelig ryle
Dværgmåge

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F60: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen.
Ynglefugle

Trækfugle

Rørdrum
Hvid stork
Rørhøg
Hedehøg
Engsnarre
Plettet rørvagtel
Klyde
Hvidbrystet præstekrave
Brushane
Sortterne
Fjordterne
Mosehornugle
Blåhals

Sangsvane
Pibesvane
Kortnæbet gås
Grågås
Bramgås
Gravand
Pibeand
Spidsand
Skeand
Klyde
Hjejle
Strandhjejle
Hvidbrystet præstekrave
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Lille kobbersneppe
Islandsk ryle
Almindelig ryle

Tabel 6-8

Tabel 6-9

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F65: Rømø.
Ynglefugle

Trækfugle

Rørdrum
Rørhøg
Blå kærhøg
Hedehøg
Klyde
Hvidbrystet præstekrave
Almindelig ryle
Brushane
Sandterne
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Splitterne
Mosehornugle

Mørkbuget knortegås

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F67: Ballum og Husum
Enge og Kamper Strandenge.
Ynglefugle

Trækfugle

Hedehøg
Engsnarre
Brushane
Mosehornugle
Blåhals

Kortnæbet gås
Bramgås

Tabel 6-10 til Tabel 6-12 nedenfor oplister udpegningsgrundlaget af naturtyper og
arter for habitatområderne i og omkring Nationalpark Vadehavet.
Tabel 6-10

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å
og Varde Å vest for Varde.
Naturtyper

Arter

Sandbanke
Flodmunding
Vadeflade
Lagune
Bugt
Rev
Enårig strandengsvegetation
Vadegræssamfund
Strandeng
Flotklit
Hvis klit
Grå/grøn klit
Klithede
Havtornklit
Grårisklit
Skovklit

Havlampret
Bæklampret
Flodlampret
Stavsild
Laks
Snæbel
Marsvin
Odder
Gråsæl
Spættet sæl
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Klitlavning
Visse-indlandsklit
Græs-indlandsklit
Søbred med småurter
Kransnålalge-sø
Næringsrig sø
Brunvandet sø
Vandløb
Våd hede
Tør hede
Kalkoverdrev
Surt overdrev
Tidvis våd eng
Tørvelavning
Rigkær
Stilkege-krat
Skovbevokset tørvemose

Tabel 6-11

Tabel 6-12

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. H86: Bredde Å.
Naturtyper

Arter

Vandløb

Bæklampret
Flodlampret
Snæbel
Dyndsmerling
Odder

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. H90: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og
Magisterkogen.
Naturtyper

Arter

Næringsrig sø
Vandløb

Bæklampret
Flodlampret
Snæbel
Dyndsmerling
Odder
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