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Går kl. 15
Afbud

Punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt
Bent Poulsen bød velkommen og bød særligt velkommen til Pelle Vedel
Krogh fra Presse & Kommunikation, som var indbudt for til at informere
omkring punkt 3 vedr. hjemmeside. Dagsordenen blev godkendt.
Bent Rasmussen kommenterede på indledningen til punkt 3, hvor han var
citeret for, at han fandt partsindlægget på mødet i oktober ensidigt. Bent
Rasmussen pointerede, at Sekretariatet skal oplyse og rådgive bestyrelsen
og at han mente, at Sekretariatet havde forsøgt at overtale Bestyrelsen til
en bestemt løsning i forbindelse med en ny hjemmesideplatform.

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse - Orienteringspunkt
Bent Poulsen orienterede om, at Thomas Holst ikke var til stede af personlige årsager og Sara Lindholt var syg, Erik Nørreby havde meldt afbud og at
Erik Buhl havde meddelt, at han måtte gå kl. 15.
Bent Poulsen orienterede Bestyrelsen om, at Sekretariatet havde haft besøg
af Kim Valentin fra Gribskov Kommune, som kunne gå tilbage til lodsejerne i
det måske kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland og berolige
dem med de signaler lodsejere i Nationalpark Vadehavet sender (læs mere
på hjemmesiden: http://nationalparkvadehavet.dk/nyhedervadehavet/2014/nov/kongernes-nordsjaelland-henter-erfaring-fravadehavet/).
Kjeld Andreasen orienterede om, at græsningsudvalget i uge 47 har indledende møde med lodsejere ved Sneum Digesø vedrørende ønskerne om at
udvide forvaltningsområdet i Allerup og Tjæreborg Enge.
John Frikke orienterede om, at Jysk Landbrugsrådgivning afholder møde den
19. november med 120 lodsejere med emnet ”Operation Engsnarre udløbet
og hvad så”? Nationalpark Vadehavet har bidraget til mødet via puljen for
lokale netværksarrangementer. Operation engsnarre har løbet siden 1998
og udløber fra 2018-2021. Nationalparken vil i de kommende år gerne bidrage til en undersøgelse af mulighederne for at etablere et projekt, som
kan afløse det stor landbrugs- og miljøprojekt og af mulighederne for at
skaffe midler til at forsætte projektet. John deltager på mødet med Jysk
Landbrugsrådgivning, og håber, at lodsejerne ønsker at fortsætte samarbejdet fremadrettet.
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3.

Genoptagelse af drøftelse om Nationalpark Vadehavets hjemmeside
– Beslutningspunkt
På bestyrelsesmødet den 29. oktober blev fremtiden for nationalparkens
hjemmeside drøftet. Bestyrelsen traf en flertalsbeslutning om, at Nationalpark Vadehavet vil forlade det nuværende samarbejde med de to øvrige nationalparker og Naturstyrelsen om en fælles hjemmesideplatform og i stedet
lave en ny hjemmeside på en teknisk platform, som udvikles i fællesskab
med Destination Sydvestjylland og en række øvrige lokale partnere. Formanden ønsker sagen genoptaget til behandling på baggrund af, at bestyrelsens beslutning består af et flertal blandt de tilstedeværende på 6 for, 2
imod og 2 blanke stemmer. Dertil kommer, at der under behandlingen af
sagen blev efterlyst yderligere information fra enkelte deltagere og Bent
Rasmussen bemærkede, at han fandt sagsfremstillingen partisk. Efterfølgende har Kurt Jakobsen anmodet om at få sagen genoptaget med inddragelse af Naturstyrelsens Presse & Kommunikations-afdeling, som var inviteret til mødet og på denne baggrund deltog Pelle Vedel Krogh i mødet.
Sekretariatet havde indstillet:
at Nationalpark Vadehavet overtager ansvaret for opbygning og drift af
hjemmesiden www.nationalparkvadehavet.dk. Den nuværende side kører
videre hos Presse & Kommunikation frem til ultimo januar hvor vi har en ny
side version 1.0 klar.
Bent orienterede om, at Presse & Kommunikation havde meddelt Nationalpark Vadehavet, at de frit kunne vælge, om de ønskede at fortsætte samarbedet, hvilket Bent Poulsen ikke anbefalede, på baggrund af hidtidige erfaringer.
Pelle Vedel Krogh fra Naturstyrelsens Presse & Kommunikation orienterede
om samarbejdet hidtil. Pelle har været i Miljøministeriet i 2 år. Da Pelle kom
til, skulle man implementere GoBasic. Her planlagde man, at lægge Nationalparkernes hjemmesider over på Umbraco. Der var, ifølge Pelle, allerede
da samarbejdsvanskeligheder, da nationalparkerne ønskede højere hastighed i udviklingen. I julen 2013 indgik man en samarbejdsaftale med nationalparkerne, hvor aftalen var, at nationalparkerne skulle arbejde med
indhold, billeder og tekst, mens Presse & Kommunikation skulle levere den
tekniske løsning. Nationalparkerne havde haft ønsker til design og det havde været svært for Miljøministeriet at levere, da de har standarder de skal
følge.
Pelle orienterede om den nye platform, som gør at den bagvedliggende teknologi ændres. Ændringerne er af teknisk art og kan ikke ses på hjemmesiden. På spørgsmål omkring de begrænsninger Nationalpark Vadehavet har
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oplevet i forbindelse Presse & Kommunikations løsning svarede Pelle, at Nationalpark Vadehavet kan få en kalenderfunktion med udgangspunkt i KultuNaut og at de ikke er bundet af Ud i Naturen kortet. Nationalparken skal
dog selv betale for udviklingen.
Søren orienterede om, at vi ikke kommer til at stå alene med projektet, vi
vælger bare at samarbejde med SVUF og deres netværk af webmastere og
konsulenter. Det vil blandt andet understøtte samarbejdet med Mit Vadehav. Søren gennemgik merudgiften på 110.000 kr. og pointerede at den er
baseret på tal fra SVUF og deres hjemmesider.
Søren orienterede om, at Nationalpark Vadehavet ved en tidligere lejlighed
har fået at vide af Presse & Kommunikation, at vi ikke måtte bruge andre
kort end ud i naturen. Det sagde Pelle ikke var korrekt.
Erik Buhl mente, at begrænsningerne hos Miljøministeriet var væsentlige i
forhold til hans valg. Han ville gerne stemme for at vi indgår samarbejde
med SVUF.
Søren Christen beklagede, at det havde givet en splittet bestyrelse, og pointerede, at hensigten med sekretariatets indstilling udelukkende har været,
at skabe bedre og mere funktionelle rammer for den digitale formidling af
Nationalpark Vadehavet. Søren overtog for 2 år siden en hjemmeside som
trængte til fornyelse. Hjemmesiden er et vigtigt stykke værktøj i hans og
sekretariatets formidlingsarbejde og skal derfor være optimal. Naturstyrelsen har ikke inddraget nationalparkerne i udviklingen og har ikke imødekommet nationalparkens ønsker til design, funktionalitet og specialmoduler.
Ligeledes har det heller ikke været muligt at få en tidsplan og et budget for
de specialmoduler vi har ønske om at få indarbejdet på hjemmesiden – herunder aktivitetskalenderen. 1,5 år efter iværksættelsen af den nye hjemmeside fra Presse & Kommunikation, står Nationalparken stadig med en
hjemmeside, der ikke lever op til sekretariatets forventninger indenfor design og funktionalitet. Derfor ønsker sekretariatet at skifte samarbejdspartner.
Bent Rasmussen nævnte de 110.000 kr., som er en udgift vi ikke har haft
tidligere og beklagede det dårlige samarbejde. Bent Rasmussen pointerede
at Nationalpark Thy (sammen med Mols Bjerge) har besluttet at blive i Naturstyrelsens samarbejde hvad angår hjemmeside.
Der var en generel drøftelse af, hvad vi vil med hjemmesiden og de sociale
medier.
Bestyrelsen var meget splittet i diskussionen og økonomi, levering af løsninger, samarbejdsudfordringer, signalværdien ved at have fællesskab i na-
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tionalparkerne, det generelle udtryk på hjemmesiden mm blev drøftet indgående.
Efter en lang drøftelse bad Bent Poulsen Bestyrelsen om at tilkendegive deres stillingtagen og sagen blev endnu engang afgjort ved afstemning, denne
gang med 7 mod og 6 for at skifte.
Bestyrelsen besluttede ved afstemning at gå imod Sekretariatets indstilling
og fortsætte samarbejdet med Naturstyrelsen.
4.

Partnerprogrammet – status samt oplæg til ændringer i kriterier –
Beslutningspunkt.
Partnerudvalget har på baggrund af de hidtidige erfaringer med partnerprogrammet udarbejdet forslag til ændrede kriterier som vil blive gennemgået
og drøftet. Alle bilag er diskuteret og revideret på seneste møde i partnerudvalget, den 8. oktober 2014.
På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2014 blev tankerne bag revisionen
samt Megafon-undersøgelsen omkring lokale produkter gennemgået.
Sekretariatet havde indstillet: at Bestyrelsen imødekommer Partnerudvalgets ønsker til ændring af partnerprogrammet.
Søren orienterede om ønskerne til ændringer af partnerprogrammet, der
blandt andet indebar en udvidelse af kategorierne fra 6 til 9. Dette vil give
følgende kategorier: Overnatning, Fødevarer, Non-food, Formidling, Uddannelse, Kunst, og Events, Friluftsliv og Andre.
Sekretariatet ønsker at opdatere informationen om partnerprogrammet på
hjemmesiden, så vi får en mere klar struktur, forventningsafstemning mv.
Fødevaresiden er den kategori partnerudvalget har brugt mest energi på og
udvalget har ønsket at gøre det nemmere at træffe en afgørelse. Der er lavet en Megafonundersøgelse, som danner grundlag for et score-sheet, som
fremadrettet skal være med til at afgøre ansøgninger om partnerskab. Det
der ifølge undersøgelsen var vigtigst for forbrugerne, var hovedingredienser
og forarbejdning, hvor smagsstoffer var knap så vigtige.
Partnerudvalget havde også ønsket at ændre kriterierne for kunstnere, som
indebar nedsættelse af et kunstudvalg, som skal bedømme ansøgere en
gang årligt. Kunstudvalget skal bedømme ud fra inspiration, tilknytning, metoder og materialer, samlet produktion samt kunstnerisk niveau og man ønsker med kunstudvalget at luge ud i ansøgningerne.
Fordelen ved det nye program vil være, at afgørelsen bliver truffet ud fra
facts, diskussionen flyttes til et pointniveau og et afslag begrundes og der
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anvises, hvad der skal til for at opnå partnerskab. Herudover kan metoden
give ansøgere et klart billede af hvordan partnerudvalget bedømmer.
Bestyrelsen drøftede sagen og Mette Guldberg orienterede om Rådets udtalelse – at man havde forståelse for behovet for ændringer af kriterier og at
man anbefalede, at det understøttede målsætningen.
Søren orienterede om, at ændringerne ikke vil fratage nuværende partnere
deres partnerskab, men at de bliver informeret og at nogle evt. vil skulle
ændre nogle ting, for at bibeholde deres partnerskab.
Bestyrelsen drøftede sagen og Jette Back bad om at det blev noteret, at Nationalparken ikke kan forlange mere af deres partnere, end de selv kan leve
op til.
Bestyrelsen imødekom sekretariatets indstilling.
5.

Principiel beslutning vedr. tilskud til formidlingscentre - Beslutningspunkt
Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet den 29. oktober enige om, at gennemføre en udvidet drøftelse af nationalparkens samarbejde med eksisterende formidlingscentre med relation til Vadehavet, med fokus på hvordan
og i hvilket omfang nationalparken vil understøtte udvikling af udstillingselementer fremover samt hvordan nationalparken vil ønske at være synlig i
udstillingerne.
Sekretariatet havde indstillet: at Bestyrelsen træffer afgørelse om hvordan
man ønsker at synliggøre sig i udstillinger, der foreslås, ikke udtømmende:
• at Nationalparken bidrager økonomisk ud fra ansøgning, hvor hver
enkelt ansøgning behandles særskilt og efterfølgende indarbejdes i
budget
• at Nationalparken bidrager økonomisk ud fra en årlig pulje. Der kan i
denne forbindelse udarbejdes en mere langsigtet plan, som indarbejdes i nationalparkplanen
• at Nationalparken bidrager med udstillingsmoduler om nationalparken
ud fra et fast designkoncept og en fleksibel opbygning. Som grund for
dette gennemføres et udbud af opgaven med at udvikle en løsning.
Dette kan kombineres med en fast årlig budgetramme og en plan for
implementering. Udover udstillinger vil konceptet også skulle kunne
anvendes hos øvrige NP-partnere.
Bent Poulsen ønskede at Bestyrelsen satte en ramme af til at udvikle et
koncept, der giver muligheder for at søge midler til udstillingsmoduler. Han

6

opfordrede til, at det tænkes ind i budgettet.
John Frikke ønskede at få defineret sekretariatets opgave. Bent Poulsen gav
udtryk for, at udstillingsmodulerne, ifølge ham, var den bedste løsning. Han
ønskede, at man udviklede et koncept med en vis fleksibilitet, men som
stadigvæk giver genkendelighed.
Kurt Jakobsen pointerede, at man skulle være opmærksom på årlige vedligeholdelsesudgifter.
Mette Guldberg orienterede om, at mange af formidlingscentrene er med i
Vadehavets Formidlerforum, og at man her arbejder med indgangsportaler.
Hun mente dog ikke, at modulerne var den bedste løsning, da det kræver at
pladsen og mulighederne skal være der.
Der var en generel drøftelse af, hvor mange formidlingscentre man ønsker
at forsyne med moduler og muligheden for, at mindre steder blot kunne få
et mindre økonomisk bidrag. Genkendelighed var et generelt ønske og det
blev drøftet, om man kunne levere layout og design, frem for moduler, da
det giver et mere fleksibelt produkt.
Hanne Voetmann bad om, at man prioriterer de steder der står for udvikling
og man skal overveje, hvordan man bedst muligt præsentere nationalparken for gæsterne.
HC Fuglsang var tilhænger af, at man tænker i samme baner som den tyske
Nationalpark Bestyrelsen netop havde besøgt, Nationalpark Slesvig Holsten.
Her er der genkendelighed og nationalparken har leveret et layout.
Kjeld Andreasen opfordrede til at benytte løsning 1. Da man hermed ikke
binder den nye Bestyrelse til en fast løsning.
Bestyrelsen ønskede at sætte en pulje af til udvikling af koncept til formidling. Det blev besluttet, at der oprettes en budgetpost til formidlingscentre
hvor man kan tilføre midler i henhold til konceptet.
6.

Budget 2015 – Beslutningspunkt
Budget 2015 drøftes og fastlægges i videst muligt omfang. Endeligt budget
2015 vedtages på bestyrelsesmødet i december efter input fra Nationalparkrådet.
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Sekretariatet havde indstillet: at bestyrelsen drøfter Budget 2015 og godkender et endeligt udkast, som vedtages endeligt på det fælles Bestyrelsesog Rådsmøde den 3. december.
Bent Poulsen opfordrede Bestyrelsen til, at sende signaler om ønsker til
eventuel omprioritering og ændringer. Bestyrelsen drøftede kort budgettet
og der fremkom følgende ønsker:
Britt Schak Hansen ønskede, at målsætning 1 og 2 fastholdes.
Bent Rasmussen ønskede at gåseforvaltning nedprioriteres til 50-100.000.
Bent Rasmussen ønskede, at hjemmesiden nedprioriteres.
Britt Schak Hansen ønskede, at hjemmesidebudgettet fastholdes og midlerne bruges på udvikling.
Bent Poulsen ønskede, at der afsættes midler til formidlingsportaler.
Kjeld Andreasen ønskede, at græsning opprioriteres.
Mette Guldberg ønskede, at målsætning 4 tilføres midler.
Mette Guldberg ønskede, at forskning opprioriteres.
Herudover bad Britt Schak Hansen om, at den procentvise fordeling mellem
målsætninger fremgår af budgettet.
John Frikke erindrede om, at Ribemarsk-projektet ikke er med i budgettet
og da Esbjerg Kommune netop har behandlet det politisk, med et positivt
udfald, opfordrede han til, at man prioriterer midler til det. Kurt Jakobsen
mente, at Esbjerg Kommune har afsat det fulde beløb til forundersøgelsen,
men dette bliver undersøgt nærmere inden Bestyrelsesmødet den 3. december.
Bestyrelsen bad sekretariatet fremkomme med et udkast til det endelige
budget, som justeres og herefter godkendes på mødet den 3. december.
7.

Evt. og meddelelser
Det var ingen meddelelser.
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