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1. Siden sidst 

Til styregruppemødet snakkede man om den videre proces i det samlede 

projekt. Der bliver lagt en sag op i Esbjerg Kommune til at kunne købe et 

areal, så det kan bruges til velkomstcenter. Det er ikke endeligt. Når man 

kender placeringen af velkomststedet, kan der komme skub i de andre 

ting.  

 

Erhvervs- og formidlingsgruppen: der er snak om hvordan lokale 

produkter kan få nye afsætningskanaler. Dette vil der blive set mere på 

fremadrettet. 

 

Der har været møde om byfornyelsesprojektet, hvor der kom fine 

tilkendegivelser fra deltagerne i en opstartsworkshop. Det første man 

kigger på, er opmagasinering for genbrugsmaterialer og hvordan Brugsen 

kan renoveres.  

 

Når man kender placeringen af velkomststedet, kan der komme skub i de 

andre ting. Endvidere arbejdes der på en plejeplan for fondens arealer og 

de arealer, som ønsker at blive inddraget i hydrologiprojektet. 

Samtidig er der gang i en proces, hvor det skal afklares om der er andre 

arealer end fondens arealer, der kan inddrages i hydrologiprojektet.  

Efter planen skal hydrologiprojektet sættes i gang i efteråret 2019.  

 

2. Gennemgang af naturnotatet 

Der er sket en del ændringer mht. rækkefølgen af de forskellige afsnit. 

Der er blevet arbejdet videre med især den driftshistoriske udvikling af 

øen.  Der skal arbejdes videre med tallene for ynglefugle i tabellen 
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(John). Notatet omhandler ikke trækfugle. John skriver en kort 

karakteristisk om Mandø for trækfugle. 

 

I forbindelse med potentialet ved en genopretning er det vigtigt at der 

også sker en indsats mod prædatorerne. En art som rørhøg er 

udpegningsart for fuglebeskyttelsesområdet, men de har så god en 

bevaringsstatus, at det ikke vil være kritisk for bestanden at man 

indskrænker deres ynglesteder på Mandø. 

 

I tabel 1 i bilaget er der ikke nævnt får under afgræsning. Det skyldes, at 

de ikke indgår i den oprindelige tabel fra ”Handlingsplan for truede 

engfugle”. Forholdene omkring redetramp fra får bør indgå i plejeplanen - 

John drøfter dette med Ole Thorup.  

 

Notatet sendes til arbejdsgruppen til kommentering.  

 

3. Proces med hydrologi, plejeplan og monitering 

I store træk er moniteringsprogrammet tænkt sådan, at den store 

evaluering bliver lavet om fem år. Indtil da skal der være årlig 

fugletælling og opsamling, så der er mulighed for at tilpasse projektet 

undervejs.  

 

Naturfonden er åbne overfor køb af flere arealer, hvis dette kan medvirke 

til at udvide det eksisterende projektområde. Det kan være en god idé at 

holde et borgermøde om et halvt til et helt år, så beboerne kan blive 

orienteret om, hvad der sker. Der skal dog være noget konkret nyt at 

fortælle.  

 

Naturfonden stiller gerne op til løbende orienteringer på øen. 

 

4. Rydninger 

Der er iværksat rydning af dele af bydiget. Rydning af bydiget vil blive 

drøftet på møde i kystbeskyttelseslaget. Naturfonden vil gerne indgå i et 

fælles samarbejde om at få ryddet arealerne. Rydninger vil være til gavn 

for både engfugle, harebestand og udseendet af øen. Med hensyn til 

budget, så skal der ses på det når og hvis der foreligger en beslutning om 

rydning.  

 

5. Prædation  

Jagtforeningen har planer om at købe et antal vildtkameraer. Det er en 

mulighed at samarbejde med dem, når der skal reguleres på prædatorer.  

Naturstyrelsen (vildtkonsulent Thomas Iversen) har givet tilladelser til 

regulering af gæs udenfor yngletiden. Der er blevet spurgt ind til 

muligheden for at regulere mågernes ynglesucces.  

 

I forbindelse med projektet er det vigtigt at have fokus på prædation. 

Nationalparken arbejder på at få en halvtidskoordinator, som skal være 

bindeled til de frivillige. Engagementet hos de frivillige i fx jagtforeningen 

er stort, og de vil muligvis også være interesserede i at deltage i 

optælling af prædatorer.  

 

 

 

  


