Tysk-dansk samarbejde om naturpleje.
EU LIFE projekt muliggør grænseoverskridende indsats til gavn for fuglelivet ved Vadehavet.
I rammen af ”LIFE Wadden Sea Birds” har Stiftung Naturchutz Schleswig-Holstein med støtte fra Den
Europæiske Kommissions LIFE program købt en specialmaskine (Brielmayer slåmaskinen), som kan slå
tagrør og andre høje vækster på våde arealer og er særlig god til klargøring af fugleøer forud for
ynglesæsonen. Fugle som klyder, terner og måger vil nemlig kun yngle, når øerne fremstår åbne og med frit
udsyn.
Maskinen bliver brugt i fuglereservater og Natura 2000 områder syd for den dansk –tyske grænse, som
Stiftung Naturschutz plejer, herunder Rickelsbüller Koog. Her er den forholdsvis ny og med har vist et
lovende potentiale for at supplere de hidtidige plejemetoder. For eksempel hvor andet materiel er for tungt
og slåning med håndkraft for arbejdsintensivt. Desuden er der indkøbt en specialbygget ponton, så
maskinen kan sejles til indsatser på fugleøerne og andre svært tilgængelige steder.
LIFE projektet har skabt mulighed for at der nu udveksles og høstes praktiske erfaringer med maskinen også
nord for landegrænsen.
Naturstyrelsen Vadehavet gennemfører naturpleje på en række vigtige ynglelokaliteter langs
Vadehavskysten og har som en del af ”LIFE Wadden Sea Birds” fået mulighed for at afprøve maskinen i
nogle uger til brug på danske lokaliteter. Som forberedelse har Stiftung Naturschutz gennemført et
dagskursus for to danske naturplejere i Naturstyrelsen Vadehavet, så de er rustet til at anvende maskinen i
praksis.
I 2022 har Naturstyrelsen Vadehavet gennemført pleje på følgende lokaliteter:
•
•
•
•

To øer i klæggraven i Margrethe Kog syd.
To øer i Gl. Hviding Engsø (Rejsby klæggrav)
En ø i Astrup Engsø.
En ø i Sønder Farup klæggrav.

Flere var planlagt men måtte opgives på grund af forhøjet vandstand.
Demo-dag
Den 9. februar 2022 blev der afholdt en demonstrationsdag for fagfolk fra kommuner, andre af
Naturstyrelsens enheder og Stiftung Naturschutz. På den specialbyggede ponton (tømmerflåde) blev både
maskine og mennesker fragtet ud på øen i Gl. Hviding Engsø, for ved selvsyn at opleve maskinen i praksis,
samt drøfte de øvrige hensyn, der skal tages for at yngleøerne kan blive en succes for fuglene.
Indsatsen skal nu evalueres før kommende års praksis kan tilrettelægges.

Fotos af Naturstyrelsen Vadehavet, Klipper i aktion i Rejsby klæggrav

Foto af LLUR, Klipper på specielbygget ponton.

