
 
WWF Verdensnaturfonden  

 

Svanevej 12 

2400 København NV 

 Tlf. 35363635 

 

wwf@wwf.dk 

www.wwf.dk 

 

 

 

Nationalpark Vadehavet       Den 28. juni 2012 

Tønnisgaard, Havnebyvej 30,  

6792 Rømø 

 

WWF Verdensnaturfondens høringssvar til høringsforslag til Nationalparkplan Vadehavet 2013-

2018 

 

WWF Verdensnaturfonden har med interesse læst udkastet til nationalparkplanen for Nationalpark 

Vadehavet og vil gerne rose for en velgennemarbejdet plan, som i store træk redegør 

tilfredsstillende for de interesser der er i området. Vi ønsker dog at understrege, at nationalparkens 

hovedformål er beskyttelse af de naturværdier den indeholder, og varetagelse af naturens 

interesser. Der lægges stor vægt på samarbejde med diverse virksomheder og branding af såvel 

nationalparken som dennes samarbejdspartnere. Samarbejde med erhvervsliv og branding af 

nationalparken er vigtigt, men det må aldrig være på bekostning af nationalparkens naturværdier, 

særligt set i lyset af, at alle habitatnaturtyperne i området er vurderet til at have ugunstig 

bevaringsstatus. Derfor opfordrer vi til, at der først og fremmest fokuseres på opretning af 

projekter, der skal få naturen i nationalparken på rette spor, således de tabte naturværdier 

genoprettes og vilkårene for de eksisterende forbedres. Sekundært kan man tænke i kommercielle 

samarbejder og deslige, men det vigtigste må være at have naturområder af høj kvalitet at samles 

og samarbejde om.  

 

De konkrete dele af planen WWF Verdensnaturfonden ønsker at kommentere, vil blive gennemgået 

i punktform for de indledende afsnit, hvorefter målsætningerne gennemgås enkeltvis. 
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Indledende afsnit 

 

 Under afsnittet ”Invasive arter”, s. 44-46, undlades omtale af Engelsk vadegræs (Spartina 

anglica), der af Naturstyrelsen kategoriseres som uønsket og invasiv 

(http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Arter/Plantearter/Planteart

er.htm). Da Engelsk vadegræs har sin største udbredelse i nationalparkens område, og er 

invasiv på bekostning af flere af habitatnaturtyperne, og de prioriterede arter i området, bør 

den nævnes i dette afsnit. Der ekisterer en habitatnaturtype baseret på vadegræs (1320 

Spartina-flader), men naturtypen er ikke prioriteret i Danmark, da vadegræs er en indført 

art, og derfor bør eksistensen af denne naturtype ikke ligge til grund for at arten ikke 

medtages som invasiv. 

 

 På side 77 under ”Forbedre den rekreative infrastruktur” nævnes mulighederne for, at 

udvikle rekreativ færdsel ad vandvejene via særlige ruter for kajaksejlads og tursejlads i 

Vadehavet. WWF ønsker at det specificeres, at anlæggelse af sådanne ruter skal ske under 

hensyntagen til ynglepladser for såvel sæler som fugle og dyrelivet generelt, herunder med 

restriktioner i ynglesæsonen for de respektive arter. 

 

 På side 93 under ”Sikre en troværdig markedsføring” ønskes det tilføjet, at markedsføringen 

af Nationalparken til enhver tid skal have et naturmæssigt afsæt, da Nationalparkens 

primære opgave er at tilgodese naturen i området. Enhver synergi mellem natur, erhverv, 

friluftsliv og turisme er positiv, men de skal til alle tider være med afsæt i at sikre områdets 

naturværdier.  

 

 Til afsnittet om landbrug, s. 94-99, ses det gerne præciseret under hvilke præmisser 

nationalparken ønsker at støtte landbrugsudviklingen i området jf. det ovenstående vedr. 

branding og troværdig markedsføring. Det er WWF Verdensnaturfondens holdning, at 

Nationalparken ikke kan indgå kommercielle samarbejder med konventionelle landbrug, og 

stadig opretholde en troværdig grøn profil, som der lægges op til på side 106-107, og jf. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Arter/Plantearter/Plantearter.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Arter/Plantearter/Plantearter.htm


 

ovenstående punkt. Derfor opfordres der til, at det indskrives under dette afsnit, at 

nationalparken kun kan indgå kommercielle samarbejder med økologiske landbrug. 

 

 Under ”Et bæredygtigt fiskeri”, s. 100-103 omtales fiskeriet i Vadehavet, som primært består 

af fiskeri efter hesterejer. Dette fiskeri foregår med bomtrawl, som kan have betydelige 

bifangster af småfisk og bunddyr på havbunden1. Alligevel fremgår det ikke af 

nationalparkplanen hvilken samlet effekt fiskeriet har på naturtilstanden i havområdet, eller 

om der findes nogen undersøgelser heraf - dette bør der være. Fiskeriet bør ifølge WWF 

Verdensnaturfonden undergå en restriktiv regulering, der minimerer miljøeffekten, eller 

helt udelukke dette fiskeri fra nationalparken, hvis de ikke kan leve op til miljøkrav.  

 

 Under ”Et bæredygtigt fiskeri”, s. 102, står der at Danmarks Fiskeriforening vil få gennemført 

en miljømærkning af rejefiskeriet i løbet af 2012. Det er ikke angivet hvilken miljømærkning 

der menes, men vi antager at det er MSC mærkningen. Så vidt det er WWF 

Verdensnaturfonden oplyst, er denne certificering blevet tilbagetrukket, og den er ej heller 

at finde på MSC´s hjemmeside (http://www.msc.org/fiskerier/certificerede), hverken under 

certificerede fiskerier eller fiskerier der i øjeblikket vurderes. Hvis det ikke er MSC 

mærkningen, der er tale om i planen bør det angives hvilken ordning det drejer sig om, og 

hvis det er MSC ordningen der menes, opfordrer vi til at det tjekkes om oplysningerne om 

en mærkning i 2012 er korrekte. 

 

 I afsnittet ”Erhvervsstruktur og udvikling”, s 104-107, nævnes der gennemgående en grøn 

profil, hvilket er positivt, og vi vil gerne opfordre til, at indholdet af og målsætningerne for 

denne grønne profil uddybes. Ligeledes ser vi gerne, at der tænkes i et helhedsbillede, og 

ikke kun hvad angår energikilder, men også i Nationalparkens forbrug af materialer, 

fødevarer osv. samt de tiltag Nationalparken støtter eller samarbejder den indgår i.  Således 

vil Nationalparken kunne brande sig selv på en gennemgående helhedsorienteret grøn 

profil, hvilket vil være unikt og et forbillede for såvel virksomheder som offentlige instanser. 

 
 

                                                 
1
 Kristensen m.fl. 2008. Monitering og vurdering af bestanden af kystrejer (hesterejer) (Crangon crangon) i Nordsøen. 

DTU-Aqua 2008. 

http://www.msc.org/fiskerier/certificerede


 

 Visionen for nationalparken på side 132 fremgår ikke i dens nuværende form som en vision 

men som en konstatering. Ligeledes er visionen meget vag og ukonkret, og bør som 

minimum ændres til følgende: 

”Nationalpark Vadehavet skal være internationalt kendt som et enestående marsk, geest- og 

tidevandsområde med naturværdier i verdensklasse. Nationalparken skal udvikles 

bæredygtigt, hvor beskyttelse og benyttelse sker i samspil mellem natur og mennesker.”  

 

 

Målsætning 1 

WWF Verdensnaturfonden finder generelt målsætningen positiv, og kan ikke være uenig i dens 

udformning og formål. Det ønskes dog at indsats afsnittet konkretiseres, og at man indskriver at der 

særligt skal være fokus på, at pleje- og genopretningstiltag skal ske i tæt koordinering med 

myndighedernes indsats for at leve op til habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og 

naturbeskyttelsesloven. Gerne på en måde, hvor nationalparken påtager sig den koordinerende 

rolle, og derved sikrer en effektiv indsats, hvor synergier mellem de forskellige lovgivninger opnås.  

Det er særligt vigtigt at man prioriterer Natura 2000 arbejdet, da samtlige habitatnaturtyper i 

området er vurderet til at have ugunstig bevaringsstatus, og det samme gælder for en lang række 

dyrearter.  

Dialog med lodsejere bør også prioriteres, særligt med hensyn til naturskånsom drift der øger 

diversiteten (græsning, le slåning etc.), og nedbringelse af kvælstofbelastning. Vidensinddrivning 

om områdernes naturværdier bør ske ved at inddrage foreninger som DOF, Dansk Botanisk 

Forening og DN, der har lokale afdelinger i området. Herved udnytter man en stor eksisterende 

lokal viden, og danner en god base for lokalt engagement i nationalparken. 

 

Målsætning 2 

Som tilfældet med målsætning 1 er der ikke nogle elementer i målsætning 2, som WWF ønsker at 

modsætte sig og indholdet er generelt positivt. Det er dog et stort ønske at man forholder sig kritisk 

til hvilke indsatser, der bedst kan betale sig i forhold til det naturindhold man får ud af det. Vi kunne 

fx forestille os at omkostningerne ved anlæg af 4 klæggrave ikke modsvarer det naturindhold man 

vil få til gengæld. De samme midler vil muligvis være bedre brugt på at tage nogle engarealer, som 

geografisk set kunne skabe mere sammenhæng i området, ud af intensiv drift.  



 

 

Målsætning 3 

WWF Verdensnaturfonden tilskynder at denne målsætning prioriteres højt, da man har en 

enestående mulighed for at skabe et område i Danmark, hvor naturen frit råder. Særligt håber vi 

på, at man vil se på muligheden for at nedlægge diger i enkelte områder, da diger, som det nævnes 

i planens side 20, er den eneste egentlige trussel mod Vadehavets eksistens som kysttype.  

 

Målsætning 4 

WWF Verdensnaturfonden finder det positivt at man også vil arbejde for at bevare kulturelle 

elementer i området, og håber at man vil kunne kombinere udbredelsen af viden om traditionelle 

driftsformer i landbruget med tiltag til beskyttelse af kulturlandskaber med høj diversitet. Herunder 

tænkes særligt i demonstration af le slåning på engområder og deslige.  

 

Målsætning 5 

WWF Verdensnaturfonden ser positivt på, at man vil gøre en indsats for at styrke friluftslivet i 

nationalparken, da det ofte er gennem oplevelser i naturen man opnår engagement i befolkningen 

til at beskytte den. Det skal dog tilskyndes, at anlæg af nye cykel-, vandre- og særligt sejlruter sker 

under hensyntagen til dyrelivet og de gældende regler for beskyttelse af disse. Ligeledes bør 

informationsindsatsen intensiveres i områder, hvor særligt følsomme og beskyttede arter findes, 

men hvor der stadig ønskes mulighed færdsel i et vist omfang, fx udenfor ynglesæson. Det ønskes 

prioriteret, at man opretter overnatningspladser som en del af de servicefaciliteter, der skal sikre 

brug af ruterne, da disse er essentielle for folk der ønsker et længere friluftsophold i 

nationalparken. Sidst men ikke mindst opfordrer vi til, at det overvejes nøje hvilke særlige 

begivenheder nationalparken støtter, igen med henvisning til, at nationalparkens primære rolle er 

at sikre naturværdierne i området. Eksemplet med en tulipanfest i Ribe kan næppe bunde i 

udbredelse af viden om hverken natur- eller kulturværdier i nationalparken.  

 

Målsætning 6 

WWF Verdensnaturfonden er også positivt indstillet overfor denne målsætning og dens indsatser. 

Det er vigtigt at man prioriterer det Trilaterale Vadehavssamarbjde i såvel indsatsen overfor 

naturen som i indsatsen overfor friluftsliv og turisme. Ligeledes er det vigtigt at man skeler til 



 

eksisterende viden om bæredygtig turisme og økoturisme i forbindelse med denne målsætning, og 

støtte til forskning indenfor dette område bør også prioriteres. 

 

Målsætning 7 

Dette er et vigtigt indsatsområde, og WWF Verdensnaturfonden opfordrer til at indsatsen her 

koordineres stærkt med indsatsen i de øvrige målsætninger.  

 

Målsætning 8 

WWF Verdensnaturfonden har ikke nogle kommentarer til indholdet af denne målsætning og 

støtter den til fulde, også gerne med et samarbejde omkring formidlingen af de marine områder, 

hvis det skulle blive relevant. 

 

Målsætning 9 

WWF Verdensnaturfonden er positive overfor denne målsætning og kan kun støtte op om den. Vi 

håber at man vil gøre en fokuseret indsats her for at tilbyde gunstige forhold for særligt bachelor, 

speciale og ph.d studerende, da man mht. inddrivning af faglig viden vil kunne opnå ”value for 

money” ved at tiltrække sådanne. Igen håber vi, at man også vil støtte forskningsemner som 

bæredygtig turisme, økoturisme og biodiversitet generelt (som det nævnes andetsteds i planen). 

 

Målsætning 10 

WWF Verdensnaturfonden støtter denne målsætning, men vil som nævnt i det generelle svar 

understrege vigtigheden af at den ønskede grønne profil klargøres, og at der stilles klare krav til de 

ønskede samarbejdspartnere før et samarbejde kan opnås. Herunder kan man med fordel rådgive 

sig med fagfolk, således man kan få klarlagt de områder hvor synergier kan opnås og de krav, der 

giver mening at stille til samarbejdspartnere, således man sikrer en troværdig grøn profil. 

 

Målsætning 11 

WWF Verdensnaturfonden støtter denne målsætning og påpeger vigtigheden af arbejdet for at 

Vadehavet udpeges som verdensnaturarv, da en sådan udpegning vil kunne hjælpe til at 

understøtte nationalparkens arbejde for at bevare såvel natur- som kulturværdier. 

 



 

Målsætning 12 

WWF Verdensnaturfonden finder det selvfølgeligt at nationalparkens indsats skal evalueres og 

udvikles. Vi vil gerne understrege vigtigheden af at overvågningsprogrammet udvikles under 

rådføring af eksperter på området, således de parametre man ønsker moniteret bliver dette. 

Ligeledes er det vigtigt, at der opstilles klare mål for udviklingen i de målte parametre, således en 

kvalificeret evaluering kan finde sted. Sidst men ikke mindst vil vi opfordre til, at metoden er 

kompatibel med fx den eksisterende NOVANA-overvågning, således data tilsammen kan bidrage til 

et større helhedsbillede af naturtilstanden i nationalparken. 


