Endeligt referat

Udsendt 20. december 2016

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 6. december 2016
Mødested: Brorsonsminde, Fiskergade 13, 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
Mikael Nørby-Lassen
Ulrik Lorenzen
Svend Tougaard
Anne Marie Overgaard
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 bestyrelsesmøde og dagsordenen blev godkendt.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Dagsordenen godkendes
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt
Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder
samt presseomtale.
Janne Liburd orienterede om, at hun på fællesmødet ville gennemgå året,
herefter tog hun udgangspunkt i ledelsesorienteringen og spurgte om nogen
havde kommentarer.
Følgende emner blev drøftet:
Vadehavets Formidlerforum
Bestyrelsen drøftede samarbejdet med Vadehavets Formidlerforum (VFF),
som fremadrettet ændres, da VFFs koordinator ansættes hos nationalparken
med tilskud fra de 4 vadehavskommuner og Friluftsrådet. Marco Brodde efterlyste mere information om VFFs arbejde fra VFFs koordineringsgruppe og
koordinator samt at man fortsat benytter sig af den viden der er hos formidlerne. Anne Marie Overgaard, som sidder i koordineringsgruppen for VFF, vil
gå tilbage med denne opfordring. Preben Friis-Hauge pegede på, at man bør
inddrage kommunerne i den organisatoriske sammensætning af VFF og at
geografiske snitflader skal være med i overvejelserne samt at det må VFFs
styre- og koordineringsgruppe der tager handling på Marco Broddes ønsker.
Peter Saabye Simonsen orienterede om, at der skal laves en fornyet samarbejdsaftale med VFF, som skal sikre, at samarbejdet forløber hensigtsmæssigt og tog kommentarerne til efterretning.
Oversigt over værdifuld og sårbar natur
Bestyrelsen drøftede oversigten over værdifuld og sårbar natur, som Nationalparken håber at kunne udarbejde i samarbejde med de 4 vadehavskommuner og i den sammenhæng opfordrede Kurt Jakobsen til, at opgaven bliver lagt i KTC-kredsen (Kommunale Miljø/Teknikchefer i de fire Vadehavs-
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kommuner, NST, NPV, SVUF), som foreslået i ledelsesorientering og oplæg
til bestyrelsesmødet.
Vadehavets Vagerlaug
Svend Tougaard kunne orientere om, at Vadehavets Vagerlaug har fået tilsagn om, at de må benytte garagen ved Slusemesterboligen til opmagasinering af materiel. Aftalen var underskrevet dags dato.
Mandø-projektet
Bestyrelsen drøftede projektet, som forløber planmæssigt, og med god pressedækning. Der mangler lidt en gennemgribende fortælling om, hvad projektet kan, men da man først nu skal definere projektet i samarbejde med
beboerne på Mandø, har man ikke kunnet melde en klar fortælling ud. Mandø-beboerne skal kunne se sig selv i projektet og der er mange følelser i
spil. Det er ikke et spørgsmål om udvikling af natur i samspil med landbrug
og oplevelsesøkonomi. Det er et projekt der tager tid og skal modnes, godt
hjulpet af historien om mulighederne.
Verdensarv
Peter Saabye Simonsen orienterede om, at der er stiftet en forening for de
nordiske verdensarvssteder - Nordic World Heritage Association. Foreningen
vil nok ansøge om projektmidler til samarbejdet hos Nordisk Ministerråd.
Norden og de tre baltiske land har været pilotprojekt for UNESCO på bæredygtig turisme, og emnet er ikke færdigt. Janne Liburd orienterede om, at
når man bliver udnævnt til verdensarv, er man forpligtet til at udvikle en
plan for bæredygtig turisme.
Trilateralt samarbejde
Janne Liburd orienterede om Wadden Sea Board mødet primo november,
hvor blandt andet Partnership Center og projekt Prowad Link var blevet drøftet. Danmark ønsker ikke at medfinansiere et fysisk Partnership Center i
Wilhelmshaven, men vil ikke modarbejde centeret. I stedet vil Danmark ved
Peter Saabye Simonsen på et møde i denne uge forsøge at påvirke Prowad
Link projektet i en mere decentral retning med afsæt i de lokale ønsker.
Høringssager
Janne Liburd orienterede kort om Heliporten på Rømø, hvor Nationalparken
ikke har indsendt bemærkninger, men har opfordret de enkelte bestyrelsesmedlemmers organisationer til at indsende kommentarer. Næste skridt i
projektet er et VVM-udspil, som bestyrelsen vil se på.
Nationalparkskibet
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Preben Friis-Hauge orienterede om, at nationalparkskibet fik farttilladelse 4.
november, efter at der var installeret gps-kompas. De frivillige har sejlet
skibet til Ribe, redningsflåderne er sendt til Viking for service, Steffen Steffensen ser til skibet 2 gange om ugen og Steffan Pedersen er ved at udarbejde kontrollister. De frivillige har været på kurser og har holdt julefrokost/juleafslutning.
Frivillige
H.C. Fuglsang orienterede om, at han havde takket de frivillige på vegne af
bestyrelsen under julefrokosten for alle frivillige i nationalparken - jægere,
skibsfolk og mobiludstillingsfolk. Peter Saabye Simonsen orienterede om, at
det kan mærkes, at de frivillige har det rigtig godt sammen og de har fin
dialog med Alette og John fra sekretariatet. Svend Tougaard fortalte, at de
frivilliges fælles interesse for sejlads og skibe giver basis for videndeling og
et godt arbejdsklima.
Generel status for projekter fulgte på fællesmødet.
3.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt
Rådet havde på deres sidste møde arbejdet med Porte til Nationalparken og
Verdensarven, og bad om at arbejde videre med emnet i 2017.
Anne Marie Overgaard orienterede om, at der havde været en livlig og givende debat om porte og støttepunkter. Der var fremkommet forslag til
porte i alle størrelser fra hyrdehuset på Skallingen til Billund Lufthavn..
Svend Tougaard orienterede om at rådet havde indledt seneste møde med
et fagligt indlæg, som Karsten Laursen stod for. Karsten Laursen tog afsæt
en ny undersøgelse af fugleliv og turisme.
Bestyrelsen drøftede generelt arbejdsmetoden på rådsmøderne og mente
den var god, men at nogle opgaver måske kan defineres anderledes og lidt
mere tidsstyring kunne forbedre oplevelsen. Peter Saabye Simonsen foreslog konkret, at man tager udgangspunkt i Nationalpark Thys arbejde med
porte og støttepunkter og deres definition af samme.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Rådet opfordres til at komme med forslag til Porte til Nationalparken
og støttepunkter.
Beslutning:
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Bestyrelsen takkede rådet for deres input. Sekretariatet vil definere
støttepunkter og porte og bede rådet arbejde videre med porte og
støttepunkter.
4.

Temamøder – Orienterings- og Beslutningspunkt
Bestyrelsen evaluerede temamøder 2016 samt drøftede emner for 2017.
I 2016 er afholdt 2 temamøder, et om Prædation et om Smagen af Vadehavet. Sidstnævnte erstattede et maritimt temamøde. Janne Liburd nævnede,
at der havde været en flot opbakning til møderne og at temahæfterne, som
er et produkt af møderne, er spændende læsning.
Peter Saabye Simonsen erindrede om aftalen med Vadehavets Formidlerforum om afholdelse af temamøderne, som løber frem til 2018. Derefter skal
bestyrelsen tage stilling til, om man fortsat ønsker at afholde møderne og
det skal være i samarbejde med VFF. Bestyrelsen var enig om, at møderne
informerer bredt og folkeligt samt opfylder flere af nationalparkens målsætninger, uagtet at det er tidskrævende. Sekretariat forventer at underskrive
en ny aftale med Fiskeri- og Søfartsmuseet, efter at Museum Sønderjylland
har opsagt aftalen af forskellige grunde. Der blev opfordret til, at kontakte
alle relevante VFF-partnere i forbindelse med afvikling af møderne, så dem
der har viden på området kan byde ind.
Temaerne for 2017 blev drøftet og Bestyrelsen ønsker både natur og kultur
på temamøderne.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Temaerne for 2017 bliver:
Kultur: Maritimt tema, som ikke blev gennemført i 2016 eller Musik
tema, f.eks. i forbindelse med Tønder Festival
Natur: Gæs
Beslutning:
Bestyrelsen pegede på følgende emner indenfor:
Kultur: Det dynamiske Vadehav, musik, det maritime Vadehav
Natur: Beskyttelse, benyttelse, drift, forvaltning, naturforbedring

5.

Kommunikationsplanen – Orienteringspunkt
Kommunikationsplanen (i pixiudgave) var tilrettet i henhold til bestyrelsens
ønsker og den endelige udgave i trykt form blev uddelt.
Susanne Linnet bad om, at planen bliver sendt til Kommunalbestyrelserne i
de 4 vadehavskommuner. Dette vil sekretariatet sørge for.
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6.

Ansøgninger om tilskud og tilskudsordningen – Orienterings- og beslutningspunkt
Sekretariatet orienterede om status på tilskud til lokale projekter og netværksarrangementer samt tilskud til større projekter i 2016.
Sekretariatet havde indstillet undertemaer for ansøgningsrunderne i 2017.
Marco Brodde bad om, at ”oprensning af gadekær” blev fjernet som mulighed og der peges på projekter som ligger imellem forvaltningsopgaver og
oprensning af gadekær, så flere private kan se muligheden for at søge til
naturprojekter.
Der var indkommet en ansøgning fra Naturstyrelsen ”Fuglevenlige foranstaltninger i Sdr. Farup Klæggrav”. Bestyrelsen drøftede den indkomne ansøgning fra Naturstyrelsen. Kjeld Andreasen nævnte, at Naturstyrelsen kan
købe hans jord i området, hvis de vedligeholder området fremadrettet.
Vadehavsfestivalen havde bedt om et forhåndstilsagn om støtte til Wadden
Tide i 2018, et projekt som kun gennemføres, hvis nationalparken og Region Syddanmark støtter.. Bestyrelsen drøftede ansøgningen til projektet,
som Nationalpark Vadehavet gav tilskud til i 2016. Bestyrelsen besluttede,
at de har brug for et skriftligt oplæg fra Wadden Tide for at kunne tage stilling.
Herudover har nationalparkens Kunstudvalg igangsat to andre kulturelle aktiviteter, hvor det ene, Artists in Residence, i 2017.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
 Bestyrelsen godkender et tilsagn på 200.000 kr. til projektet ”Fuglevenlige foranstaltninger i Sdr. Farup Klæggrav”
Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
Bestyrelsen godkendte tilsagn til ansøgningen om ”Fuglevenlige
foranstaltninger”.
Bestyrelsen bad Peter Saabye Simonsen anmode Vadehavsfestivalen om et skriftligt oplæg til bestyrelsesmødet i februar 2017.

7.

Økonomi - status Budget 2016 samt Budget 2017 – Orienterings- og
Beslutningspunkt
Sekretariatet orienterede om Budget 2016 samt endeligt Budget 2017.
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Bestyrelsen drøftede budgetplaceringen af tilskud til IWSS, som ligger under målsætning 11 - Trilateralt Vadehavssamarbejde, og besluttede at den
skal flyttes til målsætning 9 – Forskning og undervisning.
Bestyrelsen drøftede budgettets udformning, hvor Kurt Jakobsen gav udtryk
for hans tilfredshed med en ny kolonne der viser forventede fakturaer og
betalinger. Bestyrelsen valgte dog, at slette den fremadrettet, fordi det er
for tidskrævende at udarbejde.
Nationalparkens medfinansiering af Prowad Link-projektet var anført som et
forslag til beløbsramme. Projektet kan opfylde flere af nationalparkens målsætninger bl.a. Verdensarv, partnerprogram, viden mv. Peter Saabye Simonsen bad bestyrelsen om mandat til at forhandle videre på et møde i
Hamburg den 8. – 9. december. Bestyrelsen gav dette mandat. Britt Schak
Hansen kunne ikke umiddelbart støtte projektet.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Status budget 2016 tages til efterretning
 Budget 2017 godkendes som fremlagt
 NPV medfinansierer Prowad Link med min. Euro 100.000
NPV indgår i arbejdet med projektet
 VFF-koordinator Ditte Dyrbo Hviid ansættes i NPV og der arbejdes på
ansøgning til Friluftsrådet med aflevering i foråret 2017
 NPV arbejder videre med Nordea-fonden, kommunerne, NST og VFF
for fælles projektbeskrivelse
 IWSS evaluering bliver taget til efterretning
 Orientering om græsningsforening tages til efterretning og der arbejdes videre som skitseret
 Interreg Va projekt tages til efterretning og NPV indgår med beskrevne ansvarsområder og medfinansiering.
Beslutning:
 Bestyrelsen tog status budget 2016 til efterretning. Fremover
udgår kolonnen med forventede fakturaer
 Budget 2017 blev godkendt som fremlagt med en tilretning,
tilskuddet til IWSS flyttes fra målsætning 11 til målsætning 9
 NPV medfinansierer Prowad Link med Euro 100.000 – 150.000
Peter Saabye Simonsen fik mandat til at forhandle på bestyrelsens vegne.
 VFF-koordinator Ditte Dyrbo Hviid ansættes i NPV.
 Der arbejdes på ansøgning til Friluftsrådet med aflevering i
foråret 2017 med fokus på Code of Conduct, Junior Ranger, vi-
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dereudvikling af MitVadehav og kompetenceudvikling af formidlere, frivillige/ambassadører mfl.
 NPV arbejder videre med Nordea-fonden, kommunerne, NST
og VFF for fælles projektbeskrivelse på porte til nationalparken og Verdensarven
 IWSS evalueringen taget til efterretning – tilskuddet til IWSS
blev flyttet fra målsætning 11 til målsætning 9
 Orientering om græsningsforening blev taget til efterretning
og der arbejdes videre som skitseret
 Interreg Va projektet blev taget til efterretning.
8.

Planlægning af møderække 2017 – Beslutningspunkt
Bestyrelsen forventes at holde 4 ordinære møder samt 1 budgetmøde i
2017, herudover er der studietur den 17. til 19. marts (Holland), udflugt til
Naturmødet i maj, samt udflugt i efteråret 2017. Sekretariatet havde udarbejdet et udkast til møderække 2017 som bestyrelsen drøftede, tilrettede
og godkendte.
Under drøftelsen af møderækken blev der efterlyst mere tid til drøftelser af
nogle emner, da der er mange aktiviteter at forholde sig til på de nuværende bestyrelsesmøder.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Bestyrelsen godkender det fremsendte forslag til møderække 2017
Beslutning:
Bestyrelsen godkendte møderækken med flytning af bestyrelsesmødet den 14. februar til 21. februar.
Formandsskabet og sekretariatet udarbejder forslag til hvordan bestyrelsen føler de kommer mere ind i emner i 2017.

9.

Evt. og meddelelser
Der var intet under eventuelt.
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