Endeligt referat

Udsendt 10. marts 2016

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 23. februar 2016
Mødested: Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg
Mødet fandt sted fra kl. 14.00 til 17.30.
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
Mikael Nørby-Lassen
Ulrik Lorenzen
Svend Tougaard
Anne Marie Overgaard
Peter Saabye Simonsen
Alette Houman Dyhrfjeld (Referent)

Afbud
Afbud
Afbud
Afbud

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. Da Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen, ikke var til
stede, blev punkt 2, orientring om samarbejde med Naturstyrelsen efter opsplitning, samt punkt 8 vedr. IWSS, udsat til næste bestyrelsesmøde.
Sekretariatet havde indstillet at:
- Dagsordenen blev godkendt.
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt med udeladelse af punkt 2 og 8, som blev udskudt.

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt
Der var orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder samt presseomtale. Orientering om samarbejde med Naturstyrelsen efter opsplitning udgik.
Janne Liburd orienterede om 2 forskningsprojekter. Innocoast, er et nationalt forskningsprojekt som omhandler innovation i Kystdanmark på en bæredygtig måde, med inddragelse af Nationalpark- og Verdensarv-brands.
Projektet starter 1. april og har en bevilling til 3 år. Det andet internationale
forskningsprojekt, Marie Curie, omhandler bedre ældreliv via nye rekreative
aktiviteter. Projektet starter i efteråret 2016, såfremt ansøgningen bliver
godkendt. Britt Schak Hansen tilbød sin assistance i dette projekt.
Peter Simonsen orienterede om 2 mulige projekter, Interreg 5a og Interreg
5b North Sea, at kravene er blevet skærpede og ansøgningerne skal have
mere fokus på effekter. Emnerne for de 2 projekter er henholdsvis verdensarv, bæredygtig turisme, udvikling, branding og infrastruktur. I forbindelse
med sidstnævnte projekt, ønsker man at inddrage verdensarvsstederne Jurassic Coast i England og Geirangerfjorden i Norge.
Janne Liburd orienterede om de danske nationalparkers markedsføring med
VisitDenmark. Samarbejdet omfatter også analysearbejde. Samtidig er der
en dialog om markedsføring af Rigsfællesskabets verdensarvsteder og man
forventer en pressetur til verdensarvstederne i foråret 2016.
Preben Friis-Hauge orienterede om de mange lokale, nationale og trilaterale
samarbejdsflader i nationalparken. Det fremsendte bilag til punktet blev
drøftet og er vedhæftet i tilrettet form.
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3.

Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt
Det blev foretaget en projektgennemgang på følgende projekter:
•
Realdaniaprojektet i Tøndermarsken
Kun Tønder Kommune og Realdania har kendskab til status, hvorfor der intet nyt var at berette.
•
Steder i Landskabet
Et projekt, som er genoptaget, efter at Kystdirektoratet er vendt positivt tilbage ved at afsætte mere plads. Realdania vurderer p.t. om projektet kan
realiseres. Bestyrelsen er opmærksom på, at der ikke kommer en række
uventede omkostninger. Driften varetages af Tønder Kommune.
•
Havnebys fremtid
Janne Liburd og Peter Simonsen har haft møde med borgmester, Laurids
Rudebeck, og direktør for Miljø og Teknik, Keld Hansen, fra Tønder Kommune vedr. planerne for Havneby. Tønder Kommune har meddelt, at der ikke
foreligger et færdigt projekt, men at der er igangsat VVM-redegørelse. Man
er opmærksom på helikopternes påvirkning af sælkolonien samt fugleforeskomsterne ved Rømø. Tønder Kommune vil løbende orientere Nationalpark Vadehavet om projektet, som vil komme i åben høring, når VVMredegørelsen foreligger.
•
Status på Partnerprogrammet ved Hanne Voetmann
Hanne Voetmann orienterede om, at partnerudvalget har valgt at sætte
partneransøgninger i bero, indtil man har revideret partnerprogrammet. Da
man startede med programmet var kvantitet væsentlig, hvor man nu har et
partnergrundlag og ønsker at sikre kvaliteten og dermed fremtidssikre programmet. I forbindelse med revidering af programmet vil man tænke strategi og kommunikationsplan ind. På mødet i partnerudvalget i marts, vil
man arbejde videre med kriterierne og udviklingen af partnerprogrammet.
•
Status på kunstudvalget ved Marco Brodde
Marco Brodde orienterede om, at de kriterier der oprindeligt var opsat var
for kunstnere, havde vist sig ikke at være brugbare, da det er svært at definere hvad kunst er i nationalparksammenhæng. De tidligere medlemmer
af kunstudvalget, 2 direktører fra kunstmuseer, er trådt ud af udvalget, og
et nyt kunstudvalg er nedsat i januar 2016. Frem for at tildele kunstnere
partnerskab har man valgt at arbejde med konkrete aktiviteter, f.eks. kurser, ”Artist in residence” mv.
•
Status på græsning og Coop ved Kjeld Andreasen
Kjeld Andreasen orienterede om græsning, og gennemgik kort processen,
som er trukket ud, grundet ventetid på en tilbagemelding fra Naturstyrelsens jurister. Man har nu fået svar. Nationalparken må ikke stifte et anpartsselskab, hvorfor man ønsker at indgå i et foreningsselskab i stedet.
Der er samarbejde med Coop omkring fødevarer og der er søgt midler til
hegning.
Janne Liburd kvitterede for det store arbejde udvalget har udført.
•
Status på Nationalparkskibet ved Preben Friis-Hauge
Preben Friis-Hauge orienterede om, at skibsgruppen havde møde den 10.
februar. Der arbejdes på rammer for frivillige og en fremtidig driftsform.
Den 23. februar var der syn med Søfartsstyrelsen samt redningstest. Der er
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afmeldingsforretning den 26. februar og den 1. marts eller snarest derefter
kommer skibet forventeligt til Kammerslusen. Nationalparken er omfattet af
statens selvforsikring, hvorfor Nationalpark Vadehavet ikke kan/skal forsikre
skibet. Peter uddybede selvforsikringsbegrebet.
•
Eventuelt Europarc medlemskab
Peter Simonsen opfordrede til at Nationalpark Vadehavet søger om medlemskab i Europarc, i hvert fald på sigt, og uddybede de muligheder der ligger i et medlemskab.
Forskningsudvalget havde møde den 9. februar 2016 og har i den forbindelse tilrettet kommissoriet for forskningsudvalget. Bestyrelsen godkendte
kommissoriet.
Peter Simonsen gennemgik kort ledelsesorienteringen, som bestyrelsen
kvitterede for. I forbindelse med samarbejdet med Tønder Kommune om
naturprojektet på Rømø udtrykte Svend Tougaard, at Venner af Rømøs Natur gerne samarbejder omkring dette.
Beslutning:
Bestyrelsen besluttede, at søge om Europarc medlemskab i 2017.
Bestyrelsen godkendte kommissoriet for forskningsudvalget med to tilretninger – dels at ”nationalparkens udvikling” ændres til ”nationalparkens bæredygtige udvikling” samt at ”eventuelt” fjernes i teksten ” at fremme centrale forskningsområder og foreslå relevante forskningsprojekter, eventuelt i
et grænseoverskridende regi”.
Bestyrelsen godkendte kommissoriet for skibsudvalget uden kommentarer.
4.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt
Bestyrelsen blev bedt fremkomme med emner til drøftelse i Nationalparkrådet samt fastsætte referaternes detaljeringsgrad.
Sekretariatet havde forslået at:
- Bestyrelsen beder Nationalparkrådet arbejde med Code of Conduct - eksempelvis på et møde
- Bestyrelsen beder Nationalparkrådet arbejde med emnet ”ambassadør for
Nationalpark Vadehavet” - eksempelvis på et møde
Beslutning:
Bestyrelsen bad rådet afholde workshops, hvor sekretariatet evt. inddrages,
i første omgang en workshop vedr. Code of Conduct, hvor man definerer,
hvordan man ønsker at arbejde med Code of Conduct og herefter arbejder
videre, evt. ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende cases. Rådet
bedes fremkomme med et katalog til bestyrelsen. Sekretariatet og Svend
Tougaard fastlægger den videre proces.
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Bestyrelsen besluttede, at de ønsker referater med høj detaljeringsgrad
som hidtil, for at bestyrelsen kan få så nuanceret et billede som muligt.
5.

Evaluering og Nationalparkplan – Orienteringspunkt
Peter Simonsen orienterede om evaluering af nationalparkplanen og den
kommende nationalparkplan. Man ønsker at udarbejde en resultatorienteret
evaluering og forventer at starte på denne i april, med et udkast i oktober
til godkendelse ultimo 2016. Vurderingen, som udarbejdes af flere parter,
skal være en natur/miljømæssig, sociokulturel og økonomisk vurdering.

6.

Årsrapport 2015 – Beslutningspunkt
Sekretariatet havde til mødet udarbejdet et udkast til Årsrapport 2015, som
bestyrelsen blev bedt kommentere på og efterfølgende godkende via email.
Sekretariatet havde indstillet at:
- Bestyrelsen drøfter det foreløbige udkast
Bestyrelsen kvitterede for arbejdet og fremkom med følgende kommentarer:
• Beskrivelse af Vidå-sluse udstillingen s. 16, det præciseres, at nationalparken kun delvist finansierede udstillingen.
• Beskrivelse af Nationalparkdagen s. 15, uddybes, så alle aktiviteter på
dagen fremgår.
• Det beskrives, at nationalparker er et begreb i Tyskland og ikke kun
omfatter Schleswig-Holstein – s. 11.
• Rapporten kan strammes op.

7.

Kommunikationsplanen – Orienteringspunkt
Peter Simonsen orienterede om de 2 workshops der havde været afholdt i
forbindelse med Kommunikationsplanen. Formålet med kommunikationsplanen er, at fremkomme med en styrende fortælling, kommunikerbare
værdier, skarp struktur på budskaber og en designplatform der implementerer både nationalparkens og verdensarvens logo.
Det havde desværre ikke været muligt at fremkomme med datoer i god tid
og mødernes tidsrum var det der tilgodeså flest. Men sekretariatet var opmærksom på, at det ikke var optimalt med så kort tidsfrist.
Næste og sidste workshop afholdes den 9. marts fra 14 til 20 i Skærbæk.
En opsamlingsworkshop, forud for udsendelse af udkast til kommunikationsplan, kan dog komme på tale.
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8.

IWSS – Orienterings- og Beslutningspunkt - Udsat

9.

Turisme – diskussionspunkt
Nationalpark Vadehavet kan få stor betydning for turismen – måske især efter udnævnelsen til verdensarv. Bestyrelsen drøftede turismens betydning
for og indvirkning på nationalparken. Det blev pointeret, at det nye tværkommunale samarbejde er vigtigt og giver muligheder. Der skal arbejdes på
inddragelse af råd og partnere, for at få formidlet de mange budskaber og
muligheder der allerede er til rådighed.

10.

Økonomi - Regnskab 2015 samt Budget 2016 – Orienteringspunkt
Peter Simonsen orienterede om status i forhold til Regnskab 2015 samt
Budget 2016. Regnskabet for 2015 har fået tilføjet en figur der procentvis
viser hvor meget der er brugt på de enkelte poster, for at skabe et bedre
overblik.
Peter Simonsen forklarede, at Naturstyrelsen har lavet nye modeller for
budgetter, 3-årige tidsbudgetter og mere projektstyring. Det blev i den forbindelse foreslået, at budgetfremlæggelse for bestyrelsen følger det årshjul
Naturstyrelsen udarbejder til nationalparkerne inkl. kvartalsregnskab og
budget, for at lette sekretariatets opgaver. Naturstyrelsen udarbejder i øvrigt et årshjul for budget og regnskabsaflæggelse, på baggrund af henvendelse fra Janne Liburd.
Kjeld Andreasen opfordrede til, at budgetterne fremover bliver sendt i A3
papirform, da de i nuværende form er svære at læse. De bestyrelsesmedlemmer der ønsker tilsendt papirformat, skal besvare Alette Houmans mail
af 24. februar 2016.

11.

Indkomne ansøgninger
Vadehavsfestivalen har søgt om tilskud til finansiering af nogle konkrete aktiviteter i regi af Vadehavsfestival 2016.
Peter Simonsen gennemgik ansøgningen og bestyrelsen drøftede sagen og
muligheden for at interagere og bruge festivalen som platform for formidling.
Sekretariatet havde indstillet at:
- Ansøgningen imødekommes henset til, at den opfylder de kriterier der blev
vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. oktober med en tematisk tilgang
og med kultur som tema i 2016.
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Beslutning:
Bestyrelsen valgte at imødekomme ansøgningen i 2016 og tager gerne imod
en tur rundt på Vadehavsfestivalen med oplæg ved Anne Mette Laursen fra
Wadden Tide. Wadden Tide finder sted fra 1. til 4. september og udstillingerne kan ses frem til 2. oktober. http://vadehavsfestival.dk/festival2016/wadden-tide.aspx
12.

Evt. og meddelelser
Janne Liburd orienterede om et kommende møde med den danske naturfond
den 17. marts.
Peter Simonsen orienterede om, at han har haft møde med Hans Kjær, Erik
Dam og Anne Marboe vedr. en workshop for embedsmænd i april, med henblik på at definere overordnede fokusområder og konkrete aktiviteter for
verdensarven frem til 2020. Man forventer en opfølgende workshop i maj,
hvorefter strategien skal behandles politisk, herunder i nationalparkens bestyrelse.
Peter Simonsen orienterede om, at Nationalparken er blevet tilbudt samarbejde Tønderfestivalen i form af et telt, hvor formidlere og fødevareproducenter kan byde ind. Når der foreligger et udkast til en aftale, bliver den
sendt pr. mail til bestyrelsen for godkendelse. Aftalen vil budgetmæssigt ligge under partnerprogrammet.
Herudover har nationalparken fået en henvendelse fra et forskerteam ved
Aalborg Universitet, som ønsker at foretage en biodiversitetsundersøgelse i
Vadehavet, med mulig finansiering af Velux. Han ønsker et samarbejde med
nationalparken, hvor nationalparken skal udpege eventuelle lodsejere. Der
er ikke indgået kontrakt.
Marco Brodde orienterede om formidlingsprojekt på Fanø om verdensarven.
Marco Brodde har, i samarbejde med en række planlæggere, lavet et oplæg
som omfatter 10-12 faciliteter, herunder Fanø-færgen. Nationalpark Vadehavet er indbudt i projektet. Projektet fik anerkendelse fra bestyrelsen.
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