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Til Signe Skibstrup Blach / Naturklagenævnet  

 

Som annonceret i Dansk Ornitologisk Forenings klage vedr. Tøndermarsken fra 16. oktober 2009, sender vi 

jer hermed yderligere bemærkninger og dokumentation til vores klage. Jeg håber I vil tage jer godt af den. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Christian Hjort 

 

Formand for Dansk Ornitologisk Forening 

 



1. december2009 / AHE 

Yderligere bemærkninger til Dansk Ornitologisk Forenings klage af 13. oktober 

2009 over:  

Tønder Kommunes manglende efterlevelse af sine forpligtelser i Tøndermarsken for at leve op til 

Naturbeskyttelsesloven og Loven om Tøndermarsken, samt Miljøministerens manglende krav til 

Tønder Kommune desangående. 

 

Vedrørende Tønder Kommunes forpligtelser efter Naturbeskyttelseslovens kapitel 2a, §19: 

§19 b. Aktiviteten med at ændre afvandingstilstanden ved at opgrave de lerpropper i tværgrøblerne, som 

siden foråret 2002 har tilbageholdt vand på fennerne til gavn for engfuglene, skulle have været anmeldt til 

Kommunen, og Kommunen skulle have taget stilling til, om det kunne tillades i henhold til områdets 

bevaringsmålsætninger, bl.a. som internationalt fuglebeskyttelsesområde. Der er ikke søgt om tilladelse fra 

lodsejere (bl.a. Tønder Kommune), administratorer (bl.a. Tønder Kommune) eller forpagteres side, og 

Tønder Kommune har ikke indledt en sag om genopretning eller lovliggørelse af disse ulovlige forhold. Det 

må betragtes som en skærpende omstændighed at Tønder Kommune selv har undladt at søge om 

tilladelse. 

§19 f. Indtil der foreligger en endeligt vedtaget Natura 2000-plan, skal kommunalbestyrelsen pålægge 

ejeren af en ejendom i internationale naturbeskyttelsesområder den drift eller de andre foranstaltninger, 

som er nødvendige for at undgå forringelser af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, hvis det ikke kan afvente vedtagelsen af Natura 2000-

planen, og hvis sådan forringelse eller forstyrrelse ikke kan afværges gennem aftale eller på anden måde. 

Tønder Kommune har altså pligt til at forsøge at genskabe forhold, som gør det muligt for bl.a. Brushane og 

Sortterne, som er udpegningsarter og er forsvundet fra Tøndermarsken i 1995 henholdsvis 2006 (07), at 

komme tilbage med bestande i Tøndermarskens Ydre Kog, der svarer til gennemsnittet for årene 1978-1988 

(henholdsvis 24 og 56 ynglepar).  

At afvande de bevandede arealer, som det er kritiseret ovenfor, er kun den aller seneste aktion, som er i 

modstrid med hensynet til bl.a. disse 2 arter, som begge kræver høj grundvandsstand. En helt ny ramme 

omkring driften af fennerne er påkrævet. 

Når Tønder Kommune har indgået nye 5-årige forpagtningsaftaler på de arealer, som de administrerer, i 

umiddelbar forlængelse af den gamle MVJ-ordning om ændret afvandings udløb i 2007/2008 uden at sikre 

indgåelse af nye MVJ-aftaler i disse 5-årige forpagtningsaftaler eller subsidiært at indgå korte 

forpagtningsaftaler, er det decideret at modarbejde Statens forsøg på at indføre noget af den nødvendige 

forvaltning af området.  

Tønder Kommune har mulighed for at fremme den anbefalede højere vandstand i de Ydre Koge ved at 

kræve sætning af stem og indpumpning af vand allerede fra marts måned.  Der er nemlig i Regulativ for 



bevanding m.m. i Tøndermarsken, Tillæg 3 til regulativ Vedrørende de under bestyrelsen af Digelaget for 

marsken ved Tønder værende anlæg, skabt mulighed for at hæve vandstanden allerede fra marts måned. 

DOF har fra Tønder Kommune modtaget dokumentation for, at kogsbestyrelserne først hæver vandstanden 

i fennegrøfterne til regulativkravet i slutningen af april måned, hvilket er for sent til at sikre engfuglene de 

nødvendigt fugtige yngleforhold, se ”Kontrol af regulativvandstande i Tøndermarsken” (bilagt). De 

formindskede nedbørsmængder i forsommeren, der synes at være en realitet, understreger 

nødvendigheden af tidligere indpumpning af vand og sætning af skodder. 

Miljøministeriet og DMU har fulgt Tøndermarsken indgående helt tilbage fra 10 år før fredningen af 

området i 1988. Der ligger derfor klare forskningsbaserede anbefalinger fra ministeriet og DMU til den 

fuglevenlige drift af de Ydre Koge, som er nødvendig for at opfylde bevaringsmålsætningen i 

Tøndermarsklovens § 2, stk.1, og for at sikre en gunstig bevaringsstatus for udpegningsarterne i Natura 

2000-området.  

Vi vil her blot henvise til side 46 i TEMA-rapport fra DMU, 35/2000, Fugle i Tøndermarsken - 

bestandsudvikling og landbrug, og til de efterfølgende års arbejdsrapporter fra Danmarks 

Miljøundersøgelser, f. eks. side 53 i Arbejdsrapport fra DMU nr. 238, 2007, Tøndermarskens ynglefugle 

2005-2006. Vi må samtidig anbefale læsning af Diskussion og konklusion i Fugle i Tøndermarsken – 

Bestandsudvikling og landbrug, TEMA-rapport fra DMU nr. 35, 2000, for en kort præsentation af de 

forskningsbaserede anbefalinger til landbrugsdriften i Tøndermarskens Ydre Koge. 

§19 g. Efter denne paragraf skal Tønder Kommune yde ejeren erstatning for påførte tab i f m 

gennemførelsen af ovenstående. 

Vi har bilagt vores notat ”Udviklingstendenser blandt ynglende engfugle i Tøndermarskens Ydre Kog 1980-

2009.”, der viser at MVJ-ordningerne om ændret afvanding har været en fordel for engfuglene i 

Tøndermarskens ydre koge, og derfor skal fungere varigt indtil bedre foranstaltninger er sat i stedet. På 

nuværende tidspunkt er det højst tvivlsomt at MVJ-ordningen opnår en rimelig tilslutning inden næste 

ynglesæson.  

Vi er stillet i udsigt at de sidste 3 års ynglefugletællinger i Tøndermarsken bliver analyseret og præsenteret 

af DMU i en arbejdsrapport umiddelbart efter nytår, hvorfor vi opfordrer Naturklagenævnet til selv at 

rekvirere den rapport direkte hos DMU. 

  

Bilagt: 

Angående ynglefuglene og kreaturudbinding i Tøndermarsken. Notat fra DMU/ref. :PC af 30. september 

2009 

Udviklingstendenser blandt ynglende engfugle i Tøndermarskens Ydre Kog 1980 – 2009. Notat fra DOF, 19. 

november 2009/ref. : NR/AHE 

”Kontrol af regulativvandstande i Tøndermarsken”. Skema samlet og bearbejdet af DOF, november 2009.  
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