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Punkter på dagsordenen:

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt
Janne Liburd bød velkommen og dagsordenen blev godkendt, med et ekstra
punkt – Studietur 2016, som punkt 1a.
Janne Liburd bad, på vegne af Susanne Linnet, om et minuts stilhed for at
mindes Laurids Rudebeck, Tønders borgmester, som er afgået ved døden i
en alt for tidlig alder.
Janne Liburd bød velkommen til Jens Laurids Hansen, sekretariatets nye
kommunikationskonsulent.
Sekretariatet havde indstillet at:
Dagsordenen godkendes.
Beslutning:
• Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 1a.

1.a

Studietur - Beslutningspunkt
Bestyrelsen blev bedt tage stilling til, om den planlagte studietur i august
skulle gennemføres.
Beslutning:
• Bestyrelsen besluttede, at studieturen udskydes til foråret
2017 grundet tidspres.

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienterings- og beslutningspunkt
Der var en kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse
i møder samt presseomtale, som var beskrevet i ledelsesorienteringen, som
bestyrelsen udtrykte tilfredshed med.
Kristine Kaas Krog bad om en status på nationalparkens app. Peter Saabye
Simonsen orienterede om, at der betales et årligt gebyr for app’en og at bestyrelsen skal overveje fremtidig brug af app’en når kontrakten udløber.
Lars Brinch Thygesen bad om en status på Ribemarskprojektet. Peter Saabye Simonsen orienterede om, at man afventer Esbjerg Kommunes beslutning. Kurt Jakobsen supplerede med, at projektet skal behandles i 2 udvalg i
Esbjerg Kommune.
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Britt Schak Hansen bad om en status på projektet omkring værdifuld og
sårbar natur. Peter Saabye Simonsen orienterede om, at et foreløbigt udkast
har været præsenteret for Vadehavskommunerne, og at der fremlægges et
mere detaljeret forslag senere på året. Britt Schak Hansen udtrykte bekymring for, hvorvidt der var tid til dette i sekretariatet og bad om fokus på projektet.
Lars Brinch Thygesen bad om en status på møderne med Den Danske Naturfond. Peter Saabye Simonsen og Janne Liburd orienterede kort om møderne.
Nationalpark Vadehavet har været i dialog med Vadehavskommunerne og
Naturstyrelsen og har fremlagt fælles initiativer for Den Danske Naturfond,
som herefter vil udarbejde en liste over hvad de ønsker at arbejde videre
med.
Herudover blev der orienteret om:

•
•

Nationalparkens samarbejde med Naturstyrelsen efter opsplitning ved
Ulrik Lorenzen
Sekretariatets bemanding ved Peter Saabye Simonsen

Ulrik Lorenzen orienterede om Naturstyrelsens opsplitning i 2 enheder. Fra
1. juli er Naturstyrelsen (NST) en driftsorganisation, Styrelsen for Vand og
Naturforvaltning (SVANA) står for det administrative. NST bliver en arealforvaltende organisation og har herefter ingen myndighedsbeføjelser, dette ligger hos SVANA. Naturstyrelsen står dog for den daglige drift. I forhold til
Nationalpark Vadehavet er det SVANA der er vores kontakt, men den lokale
skovrider deltager i bestyrelsesmøderne. Det er endnu ikke klarlagt hvor alle
opgaver lander og der køres fællesøkonomi indtil udgangen af 2016. Janne
Liburd orienterede om, at det trilaterale arbejde ligger hos SVANA i København. Janne Liburd er hermed det ”ældste” danske delegationmedlem i
Wadden Sea Board, med den mangel på historik, Naturstyrelsens omstrukturering medfører.
Peter Saabye Simonsen fortalte, at han efter et år i sekretariatet har fået et
overblik over opgavernes omfang og han ser 2 muligheder for fremtiden. En
mulighed er at lægge nogle opgaver hen, især naturprojekter, samt interreg-projekter og udviklingsprojekter til støtte af partnerne, en anden mulighed er, at ansætte yderligere en fast medarbejder eller en projektmedarbejder.
Bestyrelsen drøftede mulighederne, påpegede at man har en faciliterende
rolle og at man ved ansættelse af en ny medarbejder får ressourcer til at
søge ekstern finansiering til projekterne, skabe kontakt med lodsejere og
udbygge samarbejdet med kommunerne.
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Janne Liburd orienterede herudover kort om Nationalpark Thys brevveksling
med Miljø- og Fødevareministeren om en større bevilling.
Sekretariatet havde indstillet at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
• Bestyrelsen beslutter om der kan ansættes en medarbejder
Beslutning:
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
• Bestyrelsen bemyndigede Peter Saabye Simonsen til at ansætte en fast medarbejder.
3.

Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt
Sekretariatet gennemgik projekterne og bestyrelsen orienterede om udvalgsarbejdet.
•

•

•

•

Status på Partnerprogrammet ved Hanne Voetmann
Hanne Voetmann orienterede om at man fortsat er i en proces med at
revidere programmet, og at udvalget vil udarbejde et forslag til et nyt
program til bestyrelsen. Herudover henviste Hanne Voetmann til ledelsesorienteringen.
Status på græsning og ved Kjeld Andreasen
Kjeld Andreasen henviste til Peter Saabye Simonsens ledelsesorientering. Kjeld Andreasen informerede herudover om, at der bliver stiftet
en forening som naturinteresserede byboere, lodsejere og interessenter kan investere i og at projektet er i fremdrift.
Status på kunstudvalget ved Marco Brodde
Marco Brodde orienterede om, at kunstudvalget havde truffet en beslutning om at ændre konceptet og at han var i dialog med kunstnerne
i området. Marco Brodde havde deltaget i et møde i Kunstrunden, hvor
han havde forklaret nationalparkens ønsker til et samarbejde med
kunstnere i Nationalpark Vadehavet. Marco Brodde bad om, at der blev
indkaldt til møde i kunstudvalget snarest.
Status på Nationalparkskibet ved Preben Friis-Hauge
Preben Friis-Hauge orienterede om at der havde været skibsgruppemøde den 28. april, han orienterede om driftsbudgettet og forslag om
at sejle på biodiesel, hvilket dog ikke anbefales af Shipcon. Herudover
orienterede Preben Friis-Hauge om, at i henhold til LAG-aftalen skal
skibet sejles af frivillige frem til og med 2018. Nogle frivillige har meddelt, at frivilligheden ophører med ankomsten til Ribe, det er dog ikke
klarlagt hvor mange og hvem. Skibet er Nationalpark Vadehavets ansigt udadtil, da vi ikke har eget fysisk velkomstcenter. Naturstyrelsen
har meddelt, at Nationalpark Vadehavet ikke kan oprette en forening,
men udefrakommende må gerne oprette en støtteforening. Nationalparken er meldt ind i Ribe Sejlklub, som skal sætte fortøjningspæle
ved Skibbroen.
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Skibet skal på værft i juni måned og i denne forbindelse er Shipcon
ved at udarbejde udbudsmateriale og Shipcon er i dialog med frivillig
Børge Nielsen omkring dette. De frivillige har selv tilbudt deres hjælp i
forbindelse med værftsophold. Skibet forventes at kunne sejle fra juli,
såfremt de forsikringsmæssige forhold er afklaret.
Frivillig, Børge Nielsen, fortalte om arbejdet som frivillig og hvad det
indebærer af arbejde, at sejle med nationalparkskibet. Børge Nielsen,
som har sejlet i 55 år, heraf 35 år som skipper og kaptajn, fortalte, at
han er frivillig på en caroliner, Samka, af Marstal, men brænder mere
for Vadehavet, ligesom de øvrige frivillige. De frivilliges ønsker at sejle.
Men Børge Nielsen forklarede, at den primære opgave bliver at klargøre og vedligeholde.
Børge forklarede vigtigheden af sikkerhed og disciplin. Han opfordrede
til, at der udarbejdes tjeklister og instrukser og at der udarbejdes en
arbejdsplan for året, så man sikrer, at skibet er sikkert og vedligeholdt. Han opfordrede til, at man er på forkant med Søfartsstyrelsen
og myndighederne og at man udvælger de frivillige med omhu og ikke
er bleg for at meddele, at en frivillig ikke har de ønskede kvalifikationer til selve sejladsen.
De frivillige forventer/ønsker:
• retningsliner fra bestyrelsen eller sekretariatet, herunder bemandingskrav, øvelser mv
• betaling af fornyelse af blå bog
• personligt sikkerhedsudstyr
• tjeklister
• planlægning
• disciplin
• en landorganisation, som er i kontakt med skibet under sejlads
• VHF-kursus
• 1. hjælps kursus
• at der er 1. hjælps materiel på skibet, herunder hjertestarter og
folietæpper
• en ”dummy” til mand over bord øvelse
• faste mødedage hvor man træner, vedligeholder og opdaterer
Skibsførerens ord er lov under sejlads.
Peter Saabye Simonsen gennemgik herefter driftsbudgettet, som var
højere en først antaget, blandt andet grundet kran mv.
Bestyrelsen drøftede budgettet og Børge Nielsens oplæg. Bestyrelsen
anbefalede, at man gennemgår Friluftsrådets ”Frivilligstrategier” og
stiller krav til de frivillige jævnfør Børge Nielsen anbefalinger. De fremlagte rammer for de frivillige tilrettes og fremlægges for de frivillige for
kommentering. Herudover undersøges de forsikringsmæssige forhold
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nærmere, herunder om de frivillige må stå for forhaling ved dårligt
vejr.
Der var en kort drøftelse af skibsudvalgets arbejde og mulighed for at
danne en støtteforening.
Stedet Tæller, fase I og fase II, blev herefter gennemgået. Britt Schak
Hansen bad om at det tydeligt fremgår, at Tønder Kommune påtager
sig driftsrollen.
Sekretariatet havde indstillet at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
• Bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til rammer for frivillige
• Bestyrelsen godkender driftsbudgettet på Nationalparkskibet
• Bestyrelsen beder Skibsudvalget arbejde videre med oplæg til støtteforening eller andre aktiviteter, der kan bidrage økonomisk og aktivitetsmæssigt til skibets fremtidige virke
• Bestyrelsen godkender sekretariatets oplæg til Realdania – Stedet
Tæller fase I og fase II
Bestyrelsen besluttede at:
• tage orienteringen til efterretning
• godkende rammerne for de frivillige med mindre tilretninger
• godkende budgettet for skibet
• bede Skibsudvalget arbejde videre med oplæg til et nyt kommissorium for skibsudvalget
• godkende sekretariatets oplæg til Stedet Tæller fase I og fase
II
4.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt
Nationalparkrådet havde på deres sidste møde arbejdet med ambassadørtemaet og code of conduct gennem workshops. Rådet havde bedt om, at få
lov at fortsætte deres arbejde med temaerne på det kommende rådsmøde.
Bestyrelsen kvitterede for arbejdet i rådet og bad om, at de går videre med
denne proces. De fremtidige møder bør variere mellem workshops og almindelige møder.
Sekretariatet havde indstillet at:
• Rådet fortsætter deres arbejde med de 2 temaer i workshopform.
Beslutning:
• Bestyrelsen bad rådet fortsætte deres arbejde med de 2 temaer i workshopform.

5.

Evaluering og Nationalparkplan – Orienteringspunkt
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Peter Saabye Simonsen orienterede om status på evaluering samt den
kommende nationalparkplan. I forbindelse med evaluering vil de 3 nationalparkers evaluering være baseret på den enkelte nationalparkplan og måden
at arbejde på. Peter Saabye Simonsen havde derfor lavet et oplæg til en
evaluering af Nationalpark Vadehavet som Janne Liburd vil forelægge på det
kommende formandsforummøde. Peter Saabye Simonsens oplæg vil indeholde nøgletal på jobskabelse, beboere, overnatninger osv. Når man opgør
resultaterne på naturens præmisser, bliver det mere vanskeligt at måle.
Udgangspunktet med evalueringen er, at måle hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling.
Peter Saabye Simonsen kunne i forhold til den kommende Nationalparkplan
informere om, at Nationalpark Thy har brugt 3.000 timer internt og 2.500
timer eksternt på udarbejdelse af deres plan.
6.

Årsrapport 2015 – Beslutningspunkt
Sekretariatet havde, på baggrund af bestyrelsens tidligere kommentarer,
udarbejdet endelig Årsrapport 2015. Bestyrelsen blev bedt beslutte, om årsrapporten kun skal være tilgængelig i elektronisk form, eller om man ønsker
en trykt udgave, i lighed med Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge.
Sekretariatet havde indstillet at:
• Bestyrelsen godkender Årsrapport 2015 og beslutter hvorvidt de ønsker at trykke et antal eksemplarer.
Bestyrelsen kvitterede for årsrapporten, som de fandt kort og overskuelig
og drøftede hvorvidt der er behov for en trykt udgave.
Beslutning:
• Bestyrelsen besluttede at godkende Årsrapport 2015 og ønskede ikke at trykke årsrapporten, medmindre bestyrelsens
medlemmer ønsker et eksemplar. Peter Saabye Simonsen undersøger prisen på digitalt print.

7.

Kommunikationsplanen – Orienteringspunkt (20 min.)
Peter Saabye Simonsen orienterede om status på Kommunikationsplanen
og gav ordet til Kim Giørlitz, som herefter orienterede om hovedpunkterne.
Kim Giørlitz forklarede, at man har valgt at bruge Bent Schulzs foto, af et
fugletræk der ligner en fugl, som forsidefoto, da fotoet er nået ud til mere
end 200.000. Fotoet er et rigtig godt billede på, at vi har det der skal til, for
at nå ud til folk. Kommunikationsplanen er udarbejdet på baggrund af
workshops og interviews og vil, efter en finpudsning, blive sendt til besty-
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relsen. Der vil blive udarbejdet en side der sammenfatter samt et større
værk med selve kommunikationsplanen, som beskriver hvor vi er på vej
hen og hvordan vi kommer dertil.
8.

Ansøgninger om tilskud og tilskudsordningen - Beslutningspunkt
Rådet havde indstillet til ændringer i tilskudspuljen til lokale netværksarrangementer, som bestyrelsen blev bedt behandle. Herudover blev bestyrelsen
bedt om at beslutte overordnede retningslinjer for puljen til støtte til eksterne projekter.
Janne Liburd gennemgik forslag til tilsagn til Tønderfestivalen og forslag til
tilsagn til Vadehavscentret, hvor man i forbindelse med sidstnævnte ønsker
at genbruge konceptet fra Vidåslusen.
Janne Liburd orienterede om de ændrede vilkår for de 2 tilskudspuljer.
Sekretariatet indstiller at:
• Bestyrelsen godkender tilsagn til Tønderfestival
• Bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til tilsagn til Vadehavscentret
• Bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til ændrede tilskudsordninger
Bestyrelsen besluttede at:
• godkende tilsagnet til Tønderfestival
• godkende tilsagnet til Vadehavscentret
• godkende de ændrede vilkår til de 2 tilskudsordninger

9.

IWSS – Orienterings- og Beslutningspunkt
Nationalpark Vadehavet bidrager til den Internationale Vadehavsskole –
IWSS.
Janne Liburd havde undersøgt sagen. Den trilaterale bestyrelse havde givet
WWF en bunden opgave, som udløber i 2016. Der er ikke evalueret på denne opgave og Janne Liburd opfordrede til, at man rejser sagen på bestyrelsesniveau hos Wadden Sea Board og undersøger status, hvad har de opnået, hvem er målgruppen osv. Bestyrelsen skulle derfor ikke give tilsagn om
midler nu, men opfordrede til at der evalueres på IWSSs arbejde indtil i
dag.
Bestyrelsen drøftede vigtigheden af IWSS og de opgaver der ligger i organisationen. Det blev foreslået, at Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet
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sammen kommer med et oplæg til forbedringer på baggrund af en evaluering.
Sekretariatet havde indstillet at:
• Bestyrelsen beslutter om Nationalpark Vadehavet fremadrettet skal
støtte IWSS som et led i den samlede tværnationale formidling af
verdensarven overfor børn og unge.
Bestyrelsen besluttede, sammen med Naturstyrelsen, at:
• bede Wadden Sea Board om at evaluere på IWSSs hidtidige arbejde
10.

Økonomi - Budget 2016 – Orienteringspunkt (10 min.)
Peter Saabye Simonsen orienterede om status i forhold til Budget 2016, orienterede om større ændringer, som primært er på Realdaniaprojektet og
skibet.

11.

Evt. og meddelelser
Jens L. Hansen orienterede om, at der søndag den 22. juni er Nationalparkdag, hvor sekretariatet vil deltage på Myrthuegård. Jens L. Hansen opfordrede bestyrelsen til at deltage. Den 26. til 28. maj er der Naturmøde i
Hirtshals, hvor Nationalparkerne har en fælles stand. Jens L. Hansen deltager de sidste 2 dage og Svend Tougaard og Lars B. Thygesen deltager den
første. Jens L. Hansen opfordrede igen bestyrelsen til at deltage. Preben Friis-Hauge og Janne Liburd vil være til stede under Naturmødet.
Der var en kort omtale af et møde om bramgæs.
Nationalparkdagen blev kort drøftet og Britt Schak Hansen opfordrede til, at
rådet inddrages i dagen fremadrettet, da det også er en ambassadøropgave.
Anne Marie Overgaard orienterede om, at det næste temamøde, om prædation, er fastlagt til 8. juni.
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