Endeligt referat

Udsendt 17. december 2015

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 1. december 2015
Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Pedersgade 16, 6760 Ribe
Mødet fandt sted fra kl. 14.00 til 17.00.
Deltagere:
Formand
Varde Kommune (næstformand)
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Landbrug & Fødevarer
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Janne Jørgensen Liburd
Preben Friis-Hauge
Kurt Jakobsen
Kristine Krog Kaas
Susanne Linnet
Britt Schak Hansen
Hanne Voetmann
Marco Brodde
Kjeld Andreasen
Hans Christian Fuglsang
Lars Brinch Thygesen
Afbud
Mikael Nørby-Lassen
Ulrik Lorenzen
Svend Tougaard
Anne Marie Overgaard
Afbud
Peter Saabye Simonsen
Alette Houman Dyhrfjeld (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 til årets sidste møde.
Hans Christian Fuglsang takkede for opmærksomheden i forbindelse med
hustruens begravelse.
Kjeld Andreasen ønskede punkt 2.1 Græsningsselskab og punkt 5.1 Klæggrave tilføjet dagsordenen.
Sekretariatet havde indstillet:
- at dagsordenen godkendes.
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.1 og 5.1

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt
Der var en kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse
i møder samt presseomtale. Ledelsesorientering var udsendt som bilag.
Ingen kommentarer til selve orienteringen, men bestyrelsen kom med positive tilkendegivelser omkring:
 Strandtudseprojektet, som der er søgt midler til.
 Sortterneprojektet i Tøndermarsken, hvor 16 par havde ynglet i 2015
Janne Liburd orienterede om:
 at Nationalpark Vadehavets Strategi 2016-22 er trykt og oversat til
engelsk
 Der var afholdt møde med VisitDenmark med henblik på markedsføring af de danske nationalparker, der afholdes en pressetur i sommeren 2016
 VisitDenmark har inviteret nationalparkerne med i deres årlige analyse
Peter Simonsen orienterede om:
 at der var udsendt en online-undersøgelse til partnerne, som skal
klarlægge om verdensarven og nationalparken har betydning for tiltrækning af besøg i området. Nationalparken er tydeligt udslagsgivende
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2.1

Coop ønsker at sælge nationalparkprodukter og har sammen med Seges og Danish Crown inviteret til samarbejde, hvilket kan understøtte
græsningsprojektet.

Græsningsselskab – Beslutningspunkt
Kjeld Andreasen opfordrede til, at der sættes fart på græsningsselskabet, så
der er mulighed for at søge tilskud fra puljer mv., der er allerede givet tilsagn om støtte til hegning. Kjeld Andreasen foreslog, at et af medlemmerne
i selskabets bestyrelse bliver en repræsentant fra Nationalpark Vadehavets
bestyrelse.
Peter orienterede, at Naturstyrelsen har afklaret, at Nationalpark Vadehavet
ikke må indgå som investor i et selskab, men gerne må yde tilskud til andre
etableringsomkostninger.
Bestyrelsen påpegede følgende:
 Selskabet skal være et aktiv for lodsejerne
 Nationalpark Vadehavet skal være facilitator og have klar exit-strategi
 Græsning rammer mange af vores målsætninger, derfor:

Skal naturpleje være et primært formål med projektet, f.eks.
engfugle eller prædation

Erhvervsfremme og jobskabelse et andet væsentligt formål,
herunder især styrkelse af lokale fødevarer og partnerprogram

Skal Coop-samarbejdet koordineres med nationalparkens interesser
 Kommissoriet for græsningsudvalget bør revideres
 Der er tilsagn om arealer ved Ribe.
Beslutning:
Græsningsudvalget fik tilsagn om at arbejde videre med stiftelse af selskabet. Nationalpark Vadehavets midler kan anvendes til at støtte op om etableringen, ikke som selskabskapital.
Kommissoriet for græsningsudvalget revideres.

3.

Temamøder - Beslutningspunkt
Temamødet om diger, som blev afholdt i november 2015, havde 130 deltagere. Anne Marie Overgaard, som ikke kunne deltage, havde orienteret om,
at mødet havde været en succes. Temahæfter fra tidligere møder er næsten
klar og temahæfter fra tidligere møder er genoptrykt.
Bestyrelsen blev bedt beslutte emner for temamøder i 2016.

3

Sekretariatet havde indstillet:
- at bestyrelsen peger på følgende emner:
 prædation
 det maritime Vadehav, henset til at skibet tages i brug i 2016
Beslutning:
Følgende emner blev valgt:
• prædation
• det maritime Vadehav
Det skal overvejes om det trilaterale samarbejde, code of conduct og Mette
Guldbergs forskningsprojekt kan tænkes ind i Det Maritime Vadehav. Desuden ønsker bestyrelsen et overblik over Vadehavets forskellige fora og samarbejdsrelationer samt orientering om Mette Guldbergs projekt.

4.

Frivillige - Beslutningspunkt
Peter Simonsen orienterede om at Nationalparken har frivillige bådførere og
bådsmænd til skibet, men traileren mangler folk.
Bestyrelsen drøftede sagen og kommenterede på følgende:
 Der skal skelnes mellem én koordinator for båd og én koordinator for
trailer samt andre frivillige, herunder bådførere og frivillige besætningsmedlemmer på båden
 Koordinator kan få udgifter dækket og eventuelt en symbolsk betaling (max. 5.000 kr.)
 Andre frivillige kan få udgifter dækket
 Forsikringsforholdene skal være i orden
 Erfaring fra samarbejdspartnere kan med fordel indhentes
Sekretariatet havde indstillet:
- at bestyrelsen kommenterer på det tidligere udsendte notat om plan
for arbejdet med frivillige (bilag 4.1, udsendt marts 2015) og beslutter den videre proces for færdiggørelse af planen
- at bestyrelsen beslutter at sekretariatet kan annoncere efter frivillige
Beslutning:
Der skal ikke etableres et frivillighedskorps. I stedet støttes partnernes indsats overfor frivillige bl.a. VFF, Vagerlag, Jægerne m.fl.
Der skelnes mellem bådkoordinatorer/bådførere og besætning. Udbetaling
af et mindre honorar til koordinator, som samtidig er bådfører er ok. Der
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kan desuden dækkes eventuelle udgifter til transport, telefon mv. efter bilag.
Der ønskes en trailerkoordinator, og der kan eventuelt udbetales et mindre
honorar. Desuden dækkes eventuelle udgifter til transport, telefon mv. efter
bilag.
Sekretariatet kan annoncere efter frivillige.
De frivillige skal tilbydes uddannelse i formidling af Nationalpark Vadehavet.
5.

Høringssvar - Beslutningspunkt
Sekretariatet havde bedt Bestyrelsen drøfte høringssager og hvordan de
bedst håndteres samt hvornår nationalparken skal indgive høringssvar.
Bestyrelsen havde en længere drøftelse med en række vinkler på emnet:







Bestyrelsen ikke har myndighedsbeføjelse
Bestyrelsen har forskelligrettede interesser og det kan være svært at
afgive fælles høringssvar, men debatten er vigtig
Nationalparken kan afgive et høringssvar der opvejes i forhold til nationalparkplanen og rummer forslag til løsninger. Herudover opfordres organisationerne til selv at afgive høringssvar
Vadehavskommunerne kan med eventuelt konsulteres i forbindelse
med afgivelse af høringssvar
Alle i bestyrelsen skal kunne stå inde for nationalparkens høringssvar.

Sekretariatet blev bedt om at undersøge, om der tidligere er truffet afgørelse om afgivelse af høringssvar fra bestyrelsens side.
Sekretariatet havde indstillet:
- at bestyrelsen træffer beslutninger jævnfør fremsendte bilag.
Beslutning:
2 afsnit fjernes på side 1, herudover godkendte bestyrelsen sekretariatets
oplæg.
Det anbefales, at sekretariatet begrænser tidsforbruget på høringssvar.
5.1

Klæggrave - Beslutningspunkt
Kjeld Andreasen havde bedt om bestyrelsens holdning til klæggravning til
digereparation og depoter. Digelagene skal i gang med nye ansøgninger om
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klæggravning og vil måske bede Nationalpark Vadehavet om at være medunderskriver.
Beslutning:
Bestyrelsen ønsker et oplæg til ansøgning fra digelagenes side og vil behandle en støtte til denne skrivelse på førstkommende møde i februar.
6.

Økonomi - status Budget 2015 samt Budget 2016 – Orienteringspunkt
Sekretariatet orienterede om status for Budget 2015 samt fremlagde Budget 2016, som begge er positive på bundlinien.
Overførsel til 2016 af ikke-forbrugte midler i 2015 er lidt større end forventet. Bevillingen for 2016 er 7,6 millioner kr. For 2017 og 2018 er der budgetteret underskud, som forventes dækket af fondsmidler. Efter 2018 udløber flere langvarige aftaler, der binder store midler i budgetterne.
Peter orienterede om, at kommunikationsstrategien snarest sendes i udbud.
Britt Schak Hansen ønskede time-opgørelse pr. målsætninger / aktivitet.
Preben Friis-Hauge tog forbehold for midlerne til den Internationale Vadehavsskole – IWSS. Sagen vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesmøde i forhold til kommunikationsstrategien.
Beslutning:
Bestyrelsen godkendte budget 2015.
Bestyrelsen godkendte budget 2016.

7.

Planlægning af møderække 2016 – Beslutningspunkt
Sekretariatets forslag til møderække 2016 med 4 møder og et budgetmøde i
oktober blev drøftet sammen med dato for fællesekskursion og studietur.
Møderne kan eventuelt suppleres med temamøder eller workshops, hvor der
er tid at gå i dybden med konkrete emner.
Sekretariatet havde indstillet:
- at bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til møderække og at bestyrelsesmødet i oktober alene er et budgetmøde, samt at der peges på datoer
for fællesekskursion og studietur.
Beslutning:
Møder lægges følgende tirsdage 23/2, 17/5, 30/8, 11/10 (budget), 6/12.
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Fællesudflugt bestyrelse og råd: 11. juni 2016
Studietur for bestyrelse: 18. august til 21. august – sekretariatet fremkommer med forslag til destination.
8.

Evt. og meddelelser
Janne Liburd orienterede om nationalparkens deltagelse i Rigsfællesskabets
netværk for Verdensarvssteder. Der overvejes en national forening der bl.a.
skal arbejde med fælles markedsføring af verdensarvstederne. På sigt skal
dette markedsføringssamarbejde koordineres med VisitDenmark.
Janne Liburd bliver fulgt af TV-E, som producerer en udsendelse for TVSyd –
Q med kant – som sendes i januar.
Janne Liburd bad Susanne Linnet om en status fra Tønder Kommune på
Havnebyplanen på førstkommende møde. Susanne Linnet bringer anmodningen videre.
Marco Brodde ønskede en orientering om det mulige Realdaniaprojekt i Tøndermarsken. Peter Simonsen forklarede, at sekretariatet ikke har så meget
viden om projektet. Der er tilknyttet et kommunikationsbureau og man forventer, at det bliver et 4-5 årigt projekt med 3 ben: Natur, Turisme og Bygningsarv.
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