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FOljande rekommendationer har utarbetats av 
arbetsm6tet med syfte att sprida resultaten av 
den nyaste forskningen inom omrttdet, till alla 
med intresse art bevara vttt'•aagsmilj6n och dess 
fltgelfauna. M6tet var i detta sammanhang an- 
gelaget art poangtera art tonvikten i den f61jan- 
de rexten medvetet lagts pat hackningssituafi- 
onen. Bevarande och sk6tsel av rastplatser och 
6vervintringsomrttden mttste ges en komplette- 
rande behandling. 

Till myndigheter, organisationer, lantbrukare 
och andra som 6nskar bevara hackningsmilj'6er 
f6r vadare pfi vtttangar, kan f61jande rekom- 
mendationer lamas: 

1. Alla rester av mer eller mindre op•tverkade 
naturliga v•tt'•aagar mfiste skyddas genom 
bildande av naturreservat eller annan form 

av skyddsomr•tde d'• sk6tsel med h'•syn till 
naturvfirden hat h6gsta prioritet. Vissa 
omr•tden kan bara sk6tas effektivt om de ags 
av namrvfirdande myndighet eller organisa- 
tion. 

2. UtanfOr reservaten mgtste traditionellt, ex- 

tensivt jordbruk uppmuntras. Detta kan in- 
nefatta ekonomiskt st'6d f6r uppratthffilande 
av havdformer och brukningsformer som 
annars hotas av antingen nedlaggning eller 
radikal intensifiering. 

3. Ekonomiskt st'6d mttste ockstt kunna anv'fin- 

das for art ttterst'•illa intensivodlade marker 

till lfigintensiv brukning omfattande havd av 
v•t 't,Sngar. 

4. Ekonomisktbidragffirej l'6xnnas till •ttgarder 

. 

. 

som syftar till att intensifiera jordbruket i 
omr•den med vardefulla v•t'•agar. Ej heller 
till nydranering och nydikning eller till er- 
sattning av befintliga dikningssystem. Vid 
genomf6randet av EG:s jordbrukspolitik 
skall naturvfirden i tillampliga fall priorite- 
ras f'6re produktionsintressena. 

Vattenavledning fr•tn vattendrag och kana- 
ler som sanker vattennivfin i angsomr•tden 
med hackande vadare m•ste f6rbjudas. 

Lfingsiktigt, l•tgintensivt utnyttjande av 
torvmarker, t.ex. genom betesdrift skall 
uppmuntras och prioriteras framf6r kortsik- 
tigt h6gintensiv bmkning med risk f6rjorde- 
rosion. 

7. Vfitangsomr•den mfiste sk6tas kontinuerligt 
och konsekvent eftersom •terkommande f6- 

r'•indringar hindrar vadarbestfinden art nfi en 
adekvat tather och produktion. 

8. I alla omrfiden (reservat eller ej) som kraver 
olika former av st6d f6r en 

namrv,firdsinfiktad sk6tsel, mfiste 6verens- 

kommelser traffas som definierar syfte och 
metoder f6r sk6tseln. Syftet mfiste specific- 
eras, antingen der relaterar till •glar eller 
andra naturvfirdsaspekter. Sk6tseln och 
dess effekter skall dokumenteras och medel 

f6r detta mfiste avsattas i budgeten. 

9. I alla vfitangsomr•den som skall sk6tas med 
hansyn till hackande vadare m•ste f6reskrif- 
tema po'•gtera sk6tseln av vattenregimen, 
varvid f61jande aspekter s'•skilt m•ste be- 
aktas: 

a) }itminstone tillfalliga 6versv'•rnningar 
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mttste tilltttas vintertid. Vattennivttema skall 

sedan sfinkas under v•en for art skapa 
l'•rnpliga hfickningsplatser och for art 
mOjliggOra hgvd av omrtidet, men f• intes- 
junka sit mycket art vadarnas f'OdosOk i tem- 
porfira polar, lfings dike skanter och pit fuktig 
mark fOrhindras. (Dessa och andra sk0tse- 
ltitg'•der syftar till art efterlikna sti naturliga 
fOrhfillan- den som mOjligt. Erfarenheter 
frfin bl.a. Storbritannien, Nedefifindema och 

Tyskland visar art vattenivtier som tilltiter ett 
framgfingsrikt f'OdosOk mtiste behtillas un- 
gef'•r tre mfinader efter vadarnas hficknings- 
start. Senare kan vattennivttn s'•xtkas om s/t 

erfordras.) 

b) Konstg0dsel f• ej spridas pit vtit'•gar och 
anvfindandet av bek'•rnpningsmedel mttste 
vara strikt begrfinsat. V'•xtgifter kan endast 
fit anvfindas om de syftar fill art eliminera 
v'axter som utg0r ett hot mot betesdjur eller 
som pit annat sfitt hotar sk0tseln av omrfidet. 

c) Vadarnas hficknin gsframg•g kan reduceras 
genom art figg och ungar trampas s0nder av 
allfl0r mtinga betesdj ur per ytenhet och/eller 
en mycket tidig betesstart pit v•en (initierad 
av g0dsling). Generellt sett bOr beret inte 
sgttas igting fOrrfin i genomsnitt ca 80% av 
vadarhonoma hos den senast hfickande ar- 

ten i omrfidet lagt sina fOrsta kullar. (Detta 
lcrfiver dock detaljerad kunskap om fitglarna 
i omrtidet). Medan n'•h-waron av betesdjur 
kan vara direkt skadlig for vadarnas hfick- 
ningsframgting, '• bete eller sltitter en fOmt- 
sgttning for art bibehtilla vegetationsstruktu- 
ren och f0dosOksmOjligheter for faglama. 
Om fingert endast betas, bOr ett minsta be- 
testryck fastst'•illas med h'•syn till omrfidets 
klimat och vegetation. I mfinga omrfiden bOr 

s'•skilda betesplaner kunna upprfittas, sfi att 
h0gre liggande marker anvfinds f0r tidigt be- 
te varefter betesdjuren senare pit sgsongen 
flyttas fill de vadartgtaste delarna. (FOr 

omr•den som nfirnns i 8. b0r betestrycket 
normalt inte till/itas 0verstiga 2 djur/ha (nOt- 
kre-atur eller motsvarande) under de f0rsta 
tvtt mfinadema efter vadamas hficknings- 
start. 

d) 

e) 

Sltttter bOr inte figa rum under de fOrsta tv,• 
mfinaderna efter hgckningssgsongens start. I 
mtinga omrfiden skapar h0sl,•tter lfimpliga 
habitat for vadare och andra fttglar, gven 
vintertid. D'•i_rf0r bOr tidsmfissigt anpassad 
h0sl,•tter uppmuntras i sitdana omrtiden. 

Helminticider och anclra gifter som dOdar 
evertebratfaunan i naturgOdsel bOr ej anvfin- 
dos. 

Underh•ill av drgneringsdiken bOr utfOras 
att man i kanterna behtiller eller skapar grun- 
da, Oversvgmmade fOdosOksplatser for va- 
dare och finder. 

g) Ekonomiskt stOd till lantbrukare som Onskar 

behfilla eller fiterskapa ett extensivt utnytt- 
jande av vfitfingar bOr ges med villkor att lo- 
kalt utformade skOtselfOrskrifter fOljs. FO- 
reskriftema bOr utformas av tillgmplig 
namrvgtrdsmyndighet och lantbruksngmnd 
efter konsultation av experter pit vadarnas 
habitatkrav. The Wader Study Group kan 
fOreslfi sitdana experter. 

10.ForskningsstOd bar ges till smaller av 
vtttgngarnas status och deras 
ffigelpopulationer; for att rfitt kunna bevara 
dem och for att sprida denna kunskap till sfi 
m/tnga som mOjligt. 
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