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Wader Study Groups (WSG) workshop i Ribe, 
september 1989 frekom med en raekke rekom- 
mendationer. FormMet med disse er, at gore re- 
sultateme af den seneste forskning tilga•ngelig 
for en bredere kreds af natufforvaltere. Pit 

modet blev det fremh•evet, at der i denne for- 
bindelse blev fokuseret p/t ynglepladseme, 
hvorimod naturbeskyttelse af trmk- og rastep- 
ladser kra•ver yderligere forholdsregler. 

Mtllgruppen for de folgende anbefalinger er na- 
turforvaltere og relevante myndigheder. 

1. Alle resterende vedvarende gra•s- og eng- 
arealer b0r beskyttes som naturreservater 
eller have en anden beskyttelsestatus hvor 
drift og pleje af omr,•det m.h.p. natur- 
beskyttelse har h0j prioritet. En 
hensigtsma•ssig drift kan m•ske kun va•re 
mulig ved en erhvervelse af omr•det. 

2. Ogs• uden for naturbeskyttede omr•der b0r 
der tilskyndes filen ekstensiv landbmgsud- 
nyttelse. Denne b0r omfatte en 0konomisk 
tilskyndelse at bevare gra•sning og blandet 
landbmgsdrift og den dertil knyttede kul- 
tur, for at modvirke en intensivering eller 
oph0r af den landbmgsma•ssige drift. 

3. Der b0r ogs• ydes 0konomisk st0tte filen 
ekstensivering i form af gra•sning og blan- 
der landbmgsdrift. FormSlet b0r va•re, at 
opmuntre fil at g,• fra komdykning til drifts- 
former der i h0jere grad muligg0r en gra•s- 
ning af potenfielt vigtige gra•s- og engom- 
r•der. 

4. Der b0r ikke gives nogen form for 0kono- 
misk tilskyndelse til en intensivering af den 
landbmgsma•ssige udnyttelse eller nogen 
form for draining i omr•der af naturbeskyt- 
telsesma•ssig va•rdi. E.F.'s politik for land- 
distrikteme b0r prioritere naturbeskyttelse 
frem for en 0get produkfion. 

5. Oppumpning af vand fra vand10b og en ud- 
nyttelse af vandressourceme til markvan- 
ding der medf0rer en sa•nkning af 
grundvandstanden i engomr•der med 
ynglende vadefugle b0r ikke tillades. 

6. En fornuftig udnyttelse afmoser og engare- 
aler med t0rvedannelser i form af ekstensiv 

gra•sning b0r fremmes til fordel for intensiv 
drift der medf0rer at t0rven synker 
sammen. 

7. Fugtige engomnlder b0r have en konse- 
kvent drift, idet kortsigtede aendringer i 
driften forhindrer vadefuglene i at opn• en 
passende __taethed og ynglesucces._ 

8. I alle omr•der ( s•vel i reservater som 
udenfor) hvor der gives st0tte til namrbes- 
kyttelse, bor der opstilles plejeplaner og 
formed heftor. Form•dene bor udspecifece- 
res, hvadenten forvaltningen er rettet mod 
fuglebeskyttelse eller anden beskyttelse. 
Denne pleje eller drift bor overv•ges (mid- 
ler hertil bOr indg• i budgettet). Overv•g- 
ningen b0r have til formed at kontrollere en 
effektiv udnyttelse af de anvendte midler, 
samt forbedre pleje og driftsforanstaltnin- 
ger. 

9. I alle fugtige engomr•der hvor fugle- 
beskyttelse prioriteres bOr driftsforanstalt- 
ninger udarbejdes med saerligt henblik 
vandstandniveauet. FOlgende forhold bor 
tages i betragtning: 

a) I det mindste midlertidige oversvOmmelser 
b0r tillades i vinterhalvgtret. Vandstandsni- 

veauet bOr saenkes om forgtret for at skabe 

omr•der for redeanbringelse, og for at tilla- 
de landbmgsmaessig udnyttelse; men vand- 
standsniveauet m• ikke saenkes til et s• lavt 

niveau, at vadefuglenes fourageringsomr•- 
der i form af temporaere vandsamlinger, 
gr0fter og fugtig gra•sarealer bliver for 
spredte til at sikre en succesfuld fourage- 
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ring. Blandt andre disse driftsforanstalnin- 
ger tilsigter at efterligne naturligc forhold. 
Unders0gelser i England, Holland og Tysk- 
land viser at deter n0dvendigt at fastholde 
ct passcndc h0jt vandstandsnivcau i ca trc 
mineder fra starten af ynglcsa•soncn. Senre 
kan vandstandsnivcauct om n0dvcndigt 
eventuelt sa•nkes. 

b) Kunstg0dning b0r ikkc anvcndcs p/t fugtigc 
gra•sarcalcr, og brugcn af husdyrg0dning 
b0r n0jc kontrollcres. De cncstc former for 
plantcbcskyttclscsmidlcr der b0r illlades cr 
s/tdannc, der cr rettct mod plantcarter der 
b0r fjcrncs af hcnsyn til de gra•sscndc hus- 
dyrs sundhcd oiler plantcarter der stillcs 
lovma•ssige krav om at fjerne, samt plante- 
beskyttclscsmidlcr der cr n0dvcndigc 
m.h.p. naturpleje. 

c) Vadcfuglcs ynglesucccs reduceres ved tab 
af a•g og ungcr som f01gc af ncdtrampning 
af husdyr. Dissc tab for0gcs direktc meal cn 
0get ta•thed af gra•ssende husdyr eller med 
en tidligere udbinding i for•ret (begge dele 
somen f01ge af 0get g0dskning (se b) samt 
storm husdyrta•thed ved tilf0relse af sup- 
plerende f0de). Generelt b0r udbindingen 
ikke p•begyndes, for gennemsnitligt 80% 
af hunnerne af den senest ynglende vade- 
fugleart hat lagt f0rste kuld (denneparame- 
ter kra•ver en n0jere specificering ud fra et 
kendskab til den lokale fa•nologi). Samti- 
digt med at tilstedeva•relsen af gra•ssende 
husdyr kan have en direkte negativ effekt 
p• ynglesuccessen for vadefugle, s• er 
gra•sning eller h0slet en forudsa•tning for 
opretholdelsen af vegetationsstrukturen og 
f0detilgangen for fuglene. Hvis forvaltnin- 
gen af et engomr•de udelukkende sker 
v.h.a. afgra• sning border fastsa•ttes et mini- 
mumsgr•esningstryk med reference i un- 
ders0gelsesresultater der er repra•sentative 

for omrfidet og habitaten. I mange omrfider 
vii man med fordel kunne planl•egge udbin- 
dingen af kreatureme fil mere hOjfiiggende 
omr•der, for at lade de mere vigtige yngle- 
omrfider for vadefuglene afgr•esse pfi et se- 
nere tidspunkt (s/[ledes bOr husdyrt•etheder 
p• to kreaturer eller derover undgfis i de for- 
ste to maneder efter starten pfi vadefuglenes 
yngles•eson). 

d) Slaning af gr•es til he eller ensilage bOr ikke 
finde sted i de forste to maneder efter star- 

ten pfi vadefuglenes yngles•eson (hvilket 
beror pfi den lokale f•enologi). I mange em- 
roder skaber hOslet egnede yngleomr•der 
for vadefugle og andre ynglende og rasten- 
de fuglearter. I sAdanne omrfider bOr hoslet 
fremmes frem for en mere intensiv gr•es- 
produktion til ensilage m.v. 

e) Insektmidlereller andre kemikalierder bl.a. 
fjemer insektlarver der lever i husdyrgod- 
ning bOr ikke anvendes. 

f) Vedligeholdelsen af kanaler og gr0fter b0r 
ske p/t en s/idan m/ide, at der bevares eller 
skabcs passcnde lavvandcdc fouragcrings- 
omr/ider til vade- og andefugle langs bred- 
derno. 

g) Den 0konomiskc st0ttc der gives til jordbm- 
gore mcd hcnblik p/i at ckstcnsivcre den 
landbrugsma•.s sigc udnyttclsc, b0r bctingcs 
af plejeforanstaltninger der tager hensyn til 
lokale forhold. Pleje- og driftsforanstalt- 
ningcrnc b0r udarbcjdes af landbrags- og 
naturbcskyttclscsmyndighedcrnc cftcr 
konsultation med biologisk ekspertise 
vedr. biotopskrav for ynglende vadefugle. 
Wader Study Group kan henvise til s/tdanne 
eksperter. 

10. Der bor gives stOtte til undersOgelser der 
belyser betingelserne for engarealerne meal 
deres fugle og disses beskyttelse, samt tilet 
storre kendskab til denne viden. 
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