Referat

Udsendt 14. juni 2015

Ekstraordinært møde i Nationalparkbestyrelsen den 29.maj 2015
Mødested: Kellers Badehotel & Spisehus, Strandvejen 48, Fanø
Mødet fandt sted fra kl. 9.00 til 10.45.
Efter mødet fortsatte bestyrelsen med Strategidag 2015.
Deltagere:
Formand
Varde Kommunen (næstformand)
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Landbrug & Fødevarer
Naturstyrelsen

Janne Jørgensen Liburd (JJL)
Preben Friis-Hauge (PFH)
Kurt Jakobsen (KJ)
Kristine Krog Kaas (KK)
Susanne Linnet (SL)
Afbud
Britt Schak Hansen (BSH)
Hanne Voetmann (HV)
Marco Brodde (MB)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Mikael Nørby-Lassen (MNL)
Bent Rasmussen (BR)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Peter Saabye Simonsen (PSS)
John Frikke (JF)
Søren Christensen (SC)
Sara Lindholt (SL)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

Punkter på dagsordenen:

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt
Janne Liburd bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.
Herudover bød Janne velkommen til Peter Saabye Simonsen, som er ansat
som interimleder i sekretariatet.
Peter Saabye Simonsen takkede for velkomsten, præsenterede sig selv og
takkede sekretariatet for deres velkomst af ham.
Sekretariatet havde indstillet:
• at dagsordenen blev godkendt
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2.

Budgetjustering – Beslutningspunkt
I forbindelse med ekstraordinære lønudgifter og uforudsete udgifter, er det
fundet nødvendigt at justere budgettet for 2015. Bestyrelsen blev på mødet
bedt om at tage stilling til budgettet. Budgetændringer var drøftet med formandsskabet og blev fremlagt af Peter Saabye Simonsen.
Peter orienterede bestyrelsen om, at han og sekretariatet havde gennemgået budgettet, revideret det og lavet forslag til justeringer.
Peter fortalte, at han havde haft fokus på driftsbudgettet på nationalparkskibet (ikke færdigt) og at dette også var regnet ind i budgettet. Sekretariatets budgetforslag afspejlede en bred nedskæring, frem for at tage hele opgaver ud af budgettet. Peter begrundede under gennemgangen de enkelte
justeringer.
Sara orienterede om hensættelser og muligheden for opsparing via Naturstyrelsen, hvilket kræver præcise budgetter og kvartalsvise indberetninger.
Bent Rasmussen påpegede, at Nationalparken har en selvstændig bevilling
med en udsvingsadgang på ca. 5 %, men da bevillingen, i forhold til Naturstyrelsens, er langt mindre, kan der efter dialog med Naturstyrelsen fra år til
år søges om en større udsvingsadgang.
Peter gennemgik det reviderede budget, som også havde budgetskitser for
2016 til 2018 med, og bestyrelsen stillede spørgsmål under gennemgangen.

2

Kurt Jakobsen bad om en oversigt over de beløb der er disponeret på fremtidige budgetter. Hanne Voetmann tilsluttede sig dette. Sekretariatet vil udarbejde et overblik over dette.
Britt Schak Hansen fandt det ikke acceptabelt, at man skærer 100.000 kr.
på natur og ønskede beløbet tilbageført, evt. fra ”Tønnisgård omgivelser” og
”Lokale netværksarrangementer”. Det blev forklaret, at man ikke har afløb
for beløbet, hvorfor det er omprioriteret. Det blev herunder drøftet, at man
kunne ansætte projektpersonale, for at få flere naturprojekter færdiggjort i
2015, ligesom Britt påpegede behovet for at få sat gang i udarbejdelsen af
en oversigt over naturen og en plan for særligt truet natur i NPV i første
planperiode – jævnfør Målsætning 1. Herudover påpegede Britt sin bekymring for ekstraordinære udgifter til bådplads.
Kristine Kaas mente, at skiltning og partnerprogram skulle prioriteres. Herudover vil hun gerne have, at man samarbejder med interessenter, kommuner m.fl., for, ved deltagelse i deres aktiviteter, at begrænse udgifterne.
Lars Brinch Thygesen var glad for overblikket og den rettidige omhu. Han foreslog, at man under strategidagen så på budgettet og tænker langsigtet
budgetlægningen.
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at omprioritere/justere, herunder at udskyde hytter ved Tønnisgård, skære på hjemmeside og bådplads
til nationalparkskibet. Det blev drøftet, om forvaltning af gæs skulle fastholde de midler der var afsat tidligere og at græsning skulle prioriteres, hvis
muligt. Midlerne til gæs blev fastholdt, som vist i det reviderede budget for
2015.
Marco Brodde foreslog, at midlerne til ”hytter ved Tønnisgård” søges anvendt til at understøtte arbejdet med naturprojekter.
Janne Liburd takkede for de mange kommentarer. Reduktion i græsningsbudget 2015 fra 400.000 til 300.000 kan muligvis udlignes i 2016. Herudover er der et opmærksomhedspunkt omkring hytterne ved Tønnisgård. Bestyrelsen vedtog revideret budget 2015, med den bemærkning, at det kan
justeres på kommende møder.
Bent Rasmussen bad sekretariatet komme med forslag til hvordan man kunne prioritere i budgettet, henset til bestyrelsens kommentarer.
Peter Saabye Simonsen gennemgik herefter kort den som bilag fremsendte
målopfyldelse, som giver et overblik over hvilke projekter man har gennem-
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ført, hvilke man arbejder på og hvilke man skulle have fokus på. Peter mente bestemt, at man er kommet i gang med naturprojekterne og formidlingsdelen, men at blandt andet kulturhistorie mangler fokus.
Kristine efterlyste en mere enkel oversigt, evt. i lagkageform. Janne forklarede, at det blot var ment som et overblik over opmærksomhedspunkter.
Peter ville dog gerne forsøge at lave et mere detaljeret overblik.
Sekretariatet havde indstillet:
• at bestyrelsen drøftede vedlagte budgetforslag og vedtog revideret
budget 2015.
Beslutning: Bestyrelsen vedtog revideret budget 2015 med kommentaren:
Reduktion i græsningsbudget 2015 fra 400.000 til 300.000 kan muligvis udlignes i 2016. Herudover er der et opmærksomhedspunkt omkring hytterne
ved Tønnisgård. Bestyrelsen vedtog revideret budget 2015, med den bemærkning, at det kan justeres på kommende møder.
3.

Opdatering på Nationalparkskibet, herunder bådsplads - Orienteringspunkt
Sara Lindholt redegjorde for status på Nationalparkskibet, som ankom til
Rudkøbing den 7. maj 2015.
Der er byggemøde den 2. juni, der er gang i byggeriet og man arbejder på
kvalitetssikring. Den 11. juni er der søprøve og den 4. juli er der kajprøve.
Skibet er blevet malet i forkerte farver, men bliver dog malet om.
Placeringen af skibet giver nogle udfordringer, hvorfor man søger at finde en
alternativ placering af skibet, som ikke nødvendigvis bliver Ribe. Sara er ved
at undersøge om man kan forsikre skibet, som minimum en ansvarsforsikring. Peter Saabye Simonsen supplerede med, at der er fokus på forsikringsforhold og jura og man er ved at foretage nogle undersøgelser.
Sara orienterede om, at der er kommet mange henvendelser fra frivillige, og
at mange skibsførere og maskinmænd/mestre har henvendt sig. I forhold til
navnekonkurrencen er der kommet over 100 forslag, som skal sorteres og
prioriteres – sekretariatet laver en indstilling til skibsudvalget, som dog får
alle navne. Ændring af LAG-ansøgningen er kommet igennem og LAG Tønder skal se skibet den 12. juni.
Kurt Jakobsen undrede sig over at kommunen ikke bare vil give tilladelse til
en kajplads i Ribe. Peter forklarede, at kommunen gerne vil samarbejde,
men der er regler og rammer at tage hensyn til, herunder fredning.
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Bent Rasmussen spurgte om bestyrelsen ikke skulle bede sekretariatet redegøre fuldstændigt for projektet, da han mente, at der er mange tvivlsspørgsmål. Dette bakkede Peter op om. Peter ønsker at lave et driftsbudget,
undersøge kajplads og lejeaftaler m.v.
HC Fuglsang roste Sara for hendes arbejde med skibsprojektet, som havde
været præget af, at der ikke havde været konsensus omkring projektet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tog ikke stilling til skibets
”hjemhavn”, hvorfor placeringen ligger åben.
4.

Opdatering på Projekt Friluftsturisme – Orienteringspunkt
Sara Lindholt redegjorde for status på Projekt Friluftsturisme.
Anlægsarbejdet er godt i gang, NIRAS fører tilsyn med projektet og meget
bliver afleveret i uge 22 og 23. Der er fokus på, at regningerne skal gennem
systemet, så man overholder tidsplanen. Der er film, kort, app m.v. på trapperne. Skiltene, som bliver sat op i slutningen af juni, får knap så meget
tekst som ønsket, men der er flere informationer på app-kortet, end på folderkortet. Bestyrelsen vil få ”Code of conduct” planen på mødet den 9. juni.
Herudover kunne Sara orientere om, at hun har sendt en ændringsansøgning til LAG, da turen med interessenter til de forskellige friluftsprojekter er
tidskrævende og ønskes nedprioriteret.
Sara fik ros for sit arbejde af flere og Peter Saabye Simonsen påpegede, at
Sara havde kørt et projekt igennem på den halve tid (9 frem for 18 måneder) og at budgettet havde holdt.

5.

Drøftelse af og beslutning om deltagelse i Naturstyrelsens udstilling
ved Vidå-slusen – Beslutningspunkt
I 2014 besøgte Nationalpark Vadehavets råd og bestyrelse, under deres udflugt, udstilling ved Vidå-slusen, hvor Bent Rasmussen orienterede om udstillingen og planerne for renovering af denne. Naturstyrelsen Vadehavet har
i brev af 22. april 2015 tilbudt Nationalpark Vadehavet et partnerskab i udstillingen, med en beløbsmæssig ramme på 100-150.000 kr. Bestyrelsen
blev bedt tage stilling til, hvorvidt nationalparken skal deltage i udstillingen.
Bent Rasmussen orienterede kort om udstillingen ved Vidåslusen. Der har
været en udstilling ved Vidå-slusen siden man lavede det fremskudte dige i
1981. Udstillingen er forældet og trænger til fornyelse. Bestyrelsen har været inviteret til at deltage i udarbejdelse af en modernisering. Processen har
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varet ca. 1 år og både Vadehavets Formidlerforum og Nationalpark Vadehavet har været inddraget.
Man vil bruge den eksisterende bygning, som ejes af Naturstyrelsen. Jorden
og de øvrige bygninger på grunden ejes af Tønder Kommune. I forbindelse
med udnævnelse til Verdensarv har Naturstyrelsen valgt at modernisere udstillingen. Det er planen, at man vil lave et mindre ”make-over” udenfor. Indenfor vil man bruge rummet som det er. Den formidlingsmæssige platform,
som bliver mobil, er bygget op omkring nogle sejl, hvor man genbruger
mange af budskaberne fra den oprindelige udstilling og tilføjer tekst om Nationalpark Vadehavet og verdensarven. Det nuværende teknikrum bliver
omdannet til ”stormflodsrum” (oplevelsesrum).
Janne Liburd orienterede om, at hun havde talt med Søren Christensen om
at lave en prototype, som kan bruges i flere udstillinger. Søren forklarede,
at man kan bruge udstillingen ved Vidå-slusen som et pilotprojekt. Finansieringen vil komme fra formidlingsbudgettet, hvis bestyrelsen ønsker det.
Bestyrelsen drøftede sagen, som havde flere aspekter, herunder også andre
formidlingscentres ønske om en nationalparkudstilling. Det blev besluttet, at
beliggenhed og beløb var fordelagtige og at det ville være et godt pilotprojekt. Herudover ville man kunne videreudvikle, f.eks. ved hjælp af eksterne
fondsmidler, så flere formidlingscentre kunne få mulighed for at få en Nationalparkudstilling.
Sekretariatet havde indstillet:
• at bestyrelsen drøftede det vedlagte forslag
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at udstillingen ved Vidå-slusen bliver et
pilotprojekt i forhold til fremtidigt udstillingskoncept.
6.

Deltagelse af rådsrepræsentanter på bestyrelsesmødet den 9. juni
2015 - Beslutningspunkt
Bestyrelsen blev bedt om at drøfte rådsmedlemmers deltagelse på kommende bestyrelsesmøder, herunder hvordan kontakten fastholdes mellem
bestyrelse og råd indtil Miljøministeren har udnævnt de 2 medlemmer til bestyrelsen.
Ved indstilling til Miljøministeren af Anne Marie Overgaard og Svend Tougaard, havde man fået besked om, at der skal indstilles 1 mand og 1 kvinde
for hver af de 2 pladser der ønskes. Via en høring ved rådet, blev der gjort
opmærksom på, at det var sket en procedurefejl og der vil derfor blive ind-
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kaldt til et ekstraordinært rådsmøde (alternativt en mail-afstemning), med
det ene punkt på dagsordenen, valg af yderligere 2 kandidater.
Bestyrelsen drøftede sagen og blev enige om, at rådets formand og næstformand gerne må deltage i bestyrelsesmøder som observatører fra og med
den 9. juni 2015, indtil Miljøministeren har udpeget de 2 repræsentanter, for
at fastholde kontakten mellem bestyrelse og råd.
Bestyrelsen gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at det er Miljøministeren der udpeger de 2 repræsentanter og at der derfor ikke er garanti for,
at det er formand og næstformand der bliver udpeget, men at de kan deltage indtil udpegningen har fundet sted.
Sekretariatet havde indstillet:
• at bestyrelsen drøftede hvordan bestyrelsen kan holde rådet orienteret, indtil Miljøministeren har udpeget 2 kandidater fra rådet til bestyrelsen.
Beslutning: Rådets formand og næstformand gerne må deltage i bestyrelsesmøder som observatører fra og med den 9. juni 2015, indtil Miljøministeren har udpeget de 2 repræsentanter, for at fastholde kontakten mellem
bestyrelse og råd.
7.

Eventuelt
Kurt meldte afbud til bestyrelsesmødet den 9. juni 2015. Herudover bad
han om, at man ser på Nationalparkskiltet ved Sneum Å og og Tjæreborg
Enge, som han mener, er forkert placeret.
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