Endelig dagsorden

Udsendt 28. november 2017

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 5. december 2017
Mødested: Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til 17.00. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage.
Efter mødet afholdes fællesmøde med rådet, hvorefter der er julefrokost fra 19.00 til 21.00.
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
Annemette Knudsen Andersen
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)

Bilag udsendt med den endelige dagsorden.

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

Forslag til punkter på dagsordenen:

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt (5 min.)
Janne Liburd byder velkommen og det besluttes, om dagsordenen kan godkendes.
Sekretariatet indstiller at:
 Dagsordenen godkendes

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienterings- og beslutningspunkt (60 min)
Sagsfremstilling på orienteringspunkter:
Året der gik
Formand Janne Liburd fremlægger beretning for året der gik.
Nationalparkskibet
Nationalparkskibet er sejlet til Esbjerg. Der tegnes kontrakt med en rådgiver, der kan lave en kravsspecifikation for skibet, når det skal på værft.
Dernæst skal rådgiveren sammen med Børge (frivillig) sikre, at værftet leverer det som er aftalt.
Mandø
Der forhandles med flere lodsejere med overtagelse af ejendom og jordfordeling. Plan for rekreativ infrastruktur og markedsføring af Mandø skal udarbejdes af NPV, Esbjerg Kommune, NST, Den Danske Naturfond sammen
med Mandøboerne. Den endelige plan skal udarbejdes af rådgivnings / arkitektfirma med erfaring i friluftsliv- og turismeprojekter.
Verdensarv Norden
Nordens Verdenarvssteder er samlet i en forening. Næste skridt er at få en
økonomi på benene, hvor øjnene er på Norge som bidragsyder. UNESCO
Bæredygtighedsindeks måske på vej for Verdensarvssteder med test i Norden, som i forvejen har status af pilotzone for bæredygtighed.
Verdensarv Vadehavet, herunder Wadden Sea Board og Partnership
Centre
Wadden Sea Board møde: Deklaration under udarbejdelse til Ministermødet
maj 2018. CWSS budget 2018 er vedtaget.
Partnershipcentre i Wilhelmshaven: Arbejdsgrupperne PC DG og OP Team
har holdt flere møder og har fået accept på deres oplæg til det videre arbejde med Partnercenteret. Oplægget er ikke konkret.
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Wadden Sea Foundation: Der arbejdes videre fra hollandsk side med fonden,
mens DK (MST, kommunerne og NPV) har sagt, at der ikke kommer offentlig
funding til fonden. Der arbejdes videre med en model med fokus på EU- og
private fonde.
Kinesiske turister i Vadehavet
Flere turismeaktører har fået fokus på kinesiske turister og arbejder på at
tiltrække dem. Men sprog, kultur, adfærd giver udfordringer ifht styre nogle
af de kinesiske turister. Nationalpark Vadehavet har fået en henvendelse på
at synliggøre nationalparken og Verdensarven i Kina overfor et stort publikum, som kræver delikat håndtering, så der kan komme de rigtige turister.
Resumé:
Der er følgende orienteringspunkter:






Året der gik
Nationalparkskibet
Mandø
Verdensarv Norden
Verdensarv Vadehavet, herunder Wadden Sea Board og Partnership Centre
 Kinesiske turister i Vadehavet
Sekretariatet indstiller at:
 Orienteringen om ovennævnte punkter tages til efterretning.
Beslutningspunkt:
Nationalparkplan 2019-2025 – ”køreplan” og debatoplæg
Der er udarbejdet en tidsplan for udarbejdelse af nationalparkplan i 2018,
som opfylder kravene om offentliggørelse og sikrer, at ny nationalparkplan
er klar december 2018, såfremt der ikke kommer modstand mod planen.
Bestyrelsen bedes godkende tidsplanen og tage stilling til om der skal afholdes 2 (et i Esbjerg, et i Skærbæk) eller 4 offentlige borgermøder (et i Varde,
et på Fanø, et i Esbjerg/Ribe, et i Skærbæk/Tønder).
Der er udarbejdet et debatoplæg til ny nationalparkplan struktureret med 6
indsatsområder, der favner bekendtgørelsens 12 målsætninger og gør planen mere overskuelig. Bestyrelsen bedes tage stilling til forslaget om at
samle nationalparkens fremtidige aktiviteter i 6 indsatsområder fremfor en
plan med aktiviteter fordelt på alle på 12 målsætninger.
Dernæst skitserer debatoplægget de eksisterende aktiviteter, som nationalparken er nødt til at fortsætte pga. kontrakter, og de eksisterende aktiviteter som sekretariatet foreslår fortsætter i den nye planperiode. Der er også
indsat enkelte forslag til nye aktiviteter. Bestyrelsen bedes tage stilling til
debatoplægget om debatoplægget kan godkendes – det justeres grafisk og
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sprogligt. Det bør nævnes, at debatoplægget er et oplæg og ikke er bindende. Bestyrelsen indkaldes således til møder om den nye nationalparkplan i 1.
og 2. kvartal i det nye år, hvor borgernes, partnernes o.a. interessenters
idéer forslag skal prioriteres og indskrives i udkast til ny nationalparkplan.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
 Nationalparkplan 2019-2015 – ”køreplan” og debatoplæg
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen afgør om der skal være 2 eller 4 offentlige borgermøder.
 Bestyrelsen godkender strukturen på den nye nationalparkplan med
seks indsatsområder.
 Bestyrelsen godkender debatoplægget.
Bilag:
2.1 Ledelsesorientering
2.2 ”Køreplan” for Nationalparkplan 2019-2025
2.3 Debatoplæg til Nationalparkplan
Status for projekter følger på fællesmødet.
3.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling
Rådet har på deres sidste møder arbejdet med naturprojekter og skal i 2018
inddrages i arbejdet med Nationalparkplanen. Bestyrelsen vil blive bedt om
at tage stilling til, hvordan rådet bedst bliver hørt. Sekretariatet foreslår, at
Rådet med afsæt i debatoplæg om ny nationalparkplan, kommenterer og
fremsætter ideer og forslag til nye aktiviteter. Dernæst, at Rådet på deres
næste Rådsmøde drøfter udkast til ny nationalparkplan 2019-2015.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:


Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet.

Sekretariatet indstiller at:
 Rådet arbejder med debatoplæg til ny nationalparkplan og kommer
med idéer og forslag.
 Rådet arbejder med udkast til ny nationalparkplan.
Bilag:
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3.1 Referat af rådsmøde
4.

Temamøder i 2018 - Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling:
Nationalpark Vadehavet afholder årligt to temamøder med tilhørende publikationer, som planlægges og afvikles mod betaling af Vadehavets Formidlerforum ved Varde Museerne / NaturKultur Varde (VFF). Det ene tema er
om kultur og det andet om natur. Aftalen med VFF udløber med 2018.
Samarbejdet med VFF fungerer godt. Temamøderne i 2017 omhandlede
’Vadehavet som forbindelsesvej i tusind år’ og ’Moderne naturforvaltning’.
Møderne havde ca. 170 deltagere og synes succesfulde. Mødedatoer er fastlagt for det nye år. Bestyrelsen skal beslutte et emne for naturtemamødet
og et emne for kulturtemamødet samt evaluere på temamøderne i 2017.
Forslag til temamøder i 2018 (titler er tentative):
Natur:
 Sæler i Vadehavet
 Snegle, orme og andet godt fra Vaden
 Snæbel og laksefisk i Vadehavet
Kultur:
 Vadehavets musik – den musikalske kulturarv
 Turismen ved Vadehavet – turismens historie ved Vadehavet
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
 Temamøder i 2018.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen beslutter to temamøder for 2018 på de fastlagte datoer
samt evaluerer på de gennemførte temaarrangementer..
Bilag:
4.1 Orientering om de afholdte temamøder i 2017, Vadehavet som forbindelsesvej samt Moderne naturforvaltning.

5.

Evaluering – Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling:
Redegørelse og evaluering af nationalparkens første planperiode, dvs. reelt
fra 2013 og frem til september 2017, er udarbejdet og fremlagt i rapportform. Bestyrelsen skal godkende rapporten, så den kan indgå i workshops
og møder med bestyrelse, råd, forskningsudvalg, VFF m.fl. foruden på de
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offentlige borgermøder, som afvikles fra januar. Det foreslås, at redegørelse- og evalueringsrapporten digitalprintes i 200 eks. og lægges i Pdf eller
Issue på hjemmesiden.
Evalueringsrapporten fremlægges også på fællesmødet med Rådet.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:


Godkendelse af evalueringsrapport.

Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender redegørelses- og evalueringsrapporten samt
digitalprintes i 200 eks.
Bilag:
5.1 Evaluering for Nationalpark Vadehavet 2013-2018.
6.

Ansøgninger om tilskud og tilskudsordningen – Orienterings- og beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling
’Lille’ tilskudsordning – lokale projekter og netværksarrangementer:
Puljen er i 2017 på 100.000 kr., der uddeles over to runder med max.
50.000 kr. i første runde (forår) og resten i anden runde 01/10-01/11, hvor
der er modtaget 10 ansøgninger. Sagsbehandlingen er ikke afsluttet.
’Store’ tilskudspulje – eksterne projekter:
Puljen er i 2017 på 500.000 kr. inkl. bidrag til klæggravsprojekter og uddeles forår og efterår. I foråret blev uddelt 159.500 kr. til kulturprojekter. Der
er kommet tre ansøgninger til naturprojekter, sagsbehandlingen er ikke afsluttet.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
Tilskudspuljer fortsætter i 2018 og i den nye nationalparkplan periode.
Sekretariatet indstiller at:
 ’Lille’ tilskudspulje fortsætter i 2018.
 ’Lille’ tilskudspulje fortsætter i den nye nationalpark planperiode.
 ’Store’ tilskudspulje fortsætter i 2018.
 ’Store’ tilskudspulje nedlægges i den nye nationalpark planperiode.
Bilag:
6.1 Status på tilskudsordningerne og forslag til temaer 2018
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7.

Økonomi - status Budget 2017 samt Budget 2018 – Orienterings- og
Beslutningspunkt (30 min.)
Sagsfremstilling:
Budget 2017
Forbruget på indeværende tidspunkt er ikke som forventet, hvilket dels
skyldes manglende fakturaer fra partnere/leverandører, dels enkelte projekter er udsat af forskellige årsager bl.a. vejrlig. Øvrige bemærkninger:
 Naturprojekter afventer fakturaer.
 Temamøder afventer faktura.
 Græsning har ikke forbrugt de afsatte midler, fordi der ikke har været et
projekt at bruge midlerne på.
 Vagerlag forventes faktureret i 2017, men afventer vejrlig for sætning af
sidste vagere.
 RealDania Stedet Tæller mangler faktura fra entreprenør.
 Skiltning afventer svar fra styrelsen.
 Nationalparkskib – har ikke været på værft og derfor er der ikke faktureret.
 Mit Vadehav – afventer faktura.
 Støtte eksterne projekter – sagsbehandling i gang, men ikke projekter nok
op til tilskudsrammen.
 Støtte lokale netværksarrangementer – afventer fakturaer fra tilskudsmodtagere.
Budget 2018 og 2019
Kontopost 440043 før ompostering af timer og efter ompostering af timer
ændres med ca. 3,8 mio. kr., som fordeles på de konkrete projekter, der
følgelig også ændres.
Budgettet er i øvrigt justeret, jf. bestyrelsesmødet den 10/10-2017 og med
enkelte småjusteringer især ifht VFF-samarbejder:
 Udarbejdelse af Nationalparkplan er øget med 50.000 kr.
 På projekter der udføres sammen med VFF er udgifter til møder mv. tilføjet.
 Lejrskoleprojekt er flyttet tidsmæssigt.
 Code of Conduct udvikling er flyttet tidsmæssigt.
 Digitalisering af læringsforløb er flyttet tidsmæssigt.
 Støtte til eksterne projekter (store tilskudspulje) foreslås nedlagt efter
2018.
 Trilateralt Vadehavssamarbejde øget med 40.000 kr. i 2018 til Vadehavsforum.
Vadehavets Vagerlag
Nationalpark Vadehavets bestyrelse har kontrakt med Vadehavets Vagerlag,
som kan opsiges med et års varsel, at nationalparkens sekretariat fungerer
som sekretariat for Vagerlaget, og at nationalparken skal bidrage til Vager-

7

lagets økonomi sammen med de fire kommuner og naturstyrelsen. P.t. er
sekretariatslederen næstformand for Vagerlaget. Sætning af vagere er en
forudsætning for sejlads i Vadehavet, så det er en forudsætning maritimt
friluftsliv. Det vurderes, at sekretariatsbistand for Vagerlaget, som tager et
begrænset antal timer, fremover vil være en opgave, som kan give nationalparken en goodwill i området, der opvejer ressourcetrækket. Bestyrelsen
bedes diskutere og beslutte om nationalparken fremover skal bidrage økonomisk og sekretariatsmæssigt til Vagerlaget.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
 Godkendelse af budget 2017.
 Godkendelse af budget 2018.
 Godkendelse af budget for Vadehavets Vagerlag.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender budget 2017 og 2018.
 Bestyrelsen godkender, at sekretariatet fremover lægger sekretariat
til og bidrager med økonomi i det nuværende omfang.
Bilag:
7.1 Status for forbrug og Budget 2017
7.2 Budget 2018-2020
7.3 Vadehavets Vagerlaug
8.

Planlægning af møderække 2018 – Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen forventes at holde 4 ordinære møder samt 1 budgetmøde i
2018. Der vil ikke være en studietur i 2018, men en ekskursion i efteråret.
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til møderække 2018 som bestyrelsen
bedes drøfte, redigere og godkende.
Rådet forventes at have 4 ordinære møder i 2018.
Resumé:
Bestyrelsen skal godkende, at der afholdes 4 ordinære møder, 1 budgetmøde, 1 ekskursion samt 4 rådsmøder.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender afholdelse af 4 ordinære møder, 1 budgetmøde, 1 ekskursion og 4 rådsmøder på de datoer, som fremgår af den
fremlagte mødeplan.
Bilag:
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8.1 Forslag til møderække 2018.
9.

Kommissorium for Forskningsudvalget – Beslutningspunkt (5 min.)
Sagsfremstilling:
Forskningsudvalget har justeret kommissoriet for udvalget. De konkrete
ændringer er:
 En ændring fra forskning der kun tager afsæt i NPV-plan 2013-2018, målsætning 9, til forskning i Nationalpark Vadehavet og Verdensarven.
 At forskningsudvalget ikke længere skal bistå med at oprette en forskningsfond, men skal bistå med at fremme finansiering af Vadehavsforskningen.
 At forskningsprojekter ikke skal være grænseoverskridende, men trilaterale.
 At udvalgets sammensætning og virke skal tages op til revision ved udløbet af planperioden, hvor det tidligere var senest ved udløbet af Nationalparkplanen 2013-2018.
Resumé:
Bestyrelsen skal det reviderede kommissorium for Forskningsudvalget.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender det reviderede kommissorium for Forskningsudvalget.
Bilag:
9.1 Kommissorium for Forskningsudvalget

10.

Evt. og meddelelser (20 min.)

9

