Endelig dagsorden

Udsendt 14. februar 2018

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 21. februar 2018
Mødested: Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til 17.30. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage
og der afsluttes med en let anretning kl. 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
Annemette Knudsen Andersen
Kristine Krog Kaas
Susanne Linnet
Britt Schak Hansen
Hanne Voetmann
Afbud
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 (10
min.)
Janne Liburd byder velkommen og det besluttes, om dagsordenen kan godkendes.

2.

Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling på orienteringspunkter:
Prowad Link
I 2017 afleverede vi sammen med de 16 andre projektpartnere fra Tyskland, Holland, England (Norfolk, The Wash) og Norge (Geirangerfjord) en
ansøgning i marts, som ikke blev godkendt i juni. Interreg Vb sekretariatet
anbefalede, at vi genansøgte, fordi projektets substans er god, men en
række formalia ikke var ok i første ansøgning. Der er arbejdet på ny ansøgning siden oktober med følgende arbejdspakker: 1) Projektledelse, 2)
Kommunikation om projektet, 3) Brand aktivering, 4) Brand engagement,
5) Bæredygtigt entreprenørskab, 6) Nye, bedre produkter, services og markedsplatform. Nationalparken bliver ansvarlig for WP6, som er projektets
mest konkrete arbejdspakke. Ansøgning deadline: 15. marts 2018. Godkendelse: 21. juni 2018. Budget ca. 35. mio. kr.
Mandø
Arbejdet med Mandø er fordelt på 3 arbejdsgrupper: 1) Natur, 2) SMART Island (hurtigere internet), byforskønnelse, trafik, 3) Rekreativ infrastruktur,
turisme, erhvervsudvikling og markedsføring. Nationalparken sidder i styregruppen i alle tre grupper og er ansvarlig for arbejdet med markedsføring,
turisme og ruter / stier mv. Den 23/1 var der møde på Mandø med Kendelseskommissionen og det blev fremlagt, at 5 lodsejere var gået med i jordfordeling eller salg af ejendom til Den Danske Naturfond, beløb 17 mio. kr.
Nu skal der laves driftsplaner for arealerne. I SMART Island er der 1,4 mio.
kr. til byforskønnelse, som skal aktiveres i 2018 og 2019. I gruppe 3 er udarbejdet et oversigtskort over ruter, stier, forslag til informations-/formidlingspunkter, velkomststed, udsigtspunkter mv. Næste skridt er igangsættelse af fundraising.
TEG Nordic ministerråd – rekreative balancer i naturen
Projektet er et samarbejde mellem NP Vadehavet, NP Thingvellir, NP Jotunheimen og rådgivningsvirksomheden BARK (Kbh). Der arbejdes med videndeling om hvordan man styrer gæster i naturområder (visitor management)
og hvordan man sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Projektet underbygger Code of Conduct-projektet i NP Vadehavet, som gennemføres sammen med Danmarks Nationalparker og Friluftsrådet. De nordiske nationalparker har forskellige udfordringer, som gør, at det kan blive et
givtigt projekt. Budget 0,6 mio. kr. Projektperiode: januar-december 2018.
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Resumé
Der er følgende orienteringspunkter:
 Prowad Link
 Mandø
 TEG Nordisk Ministerråd – rekreative balancer i naturen
Sekretariatet indstiller at:
 Orienteringen om ovennævnte punkter tages til efterretning
3.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt (5 min.)
Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 5. december blev det besluttet, at Nationalparkrådet skal behandle følgende emner på de kommende rådsmøder:

Rådet kommer med idéer og forslag til den nye nationalparkplan og bidrager til debatoplægget (indenfor de afsatte tidsrammer).

Rådet arbejder med udkast til den ny nationalparkplan.
På rådsmødet den 21. marts vil rådet derfor blive bedt om at bidrage til debatoplægget.
Resumé
Der er følgende beslutningspunkter:
 Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet.
Sekretariatet indstiller at:
 Rådet den 21. marts kommer med idéer og forslag til den nye nationalparkplan.
 Rådet den 30. maj arbejder med og kommenterer på udkast til nationalparkplan.

4.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt (25 min)
Sagsfremstilling
Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat om følgende aktiviteter, herunder deltagelse i møder samt presseomtale:










Status Natura2000 v/ Peter Saabye Simonsen
Status Ministerdeklaration v/ Janne Liburd
Status på Innoageing v/Janne Liburd
Status på partnerprogrammet v/Hanne Voetmann
Status på kunstudvalget v/Marco Brodde
Status på græsning v/Kjeld Andreasen
Status på Nationalparkskibet v/Svend Tougaard
Status på prædation v/HC Fuglsang
Status på Årsrapport 2017 v/Peter Saabye Simonsen

3

Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
Bilag:
4.1 Ledelsesorientering
4.2 Ministerdeklaration 2018
4.3 Udkast til Årsrapport 2017
5.

Økonomi - Regnskab 2017 samt Budget 2018 – Orienteringspunkt
(15 min.)
Sagsfremstilling
Regnskab 2017
Regnskab 2017 er afsluttet og indsendt til NST / MST. I forhold til budgettet
ender vi på 10.941.610 kr. mod forventet 11.137.042 kr. pr. 10/10-2017.
Dermed holder budgettet – der er ikke brugt mere end budgetteret. Går
man ned i regnskabet ses en række justeringer i forhold til budgettet, som
primært skyldes, at en række aktiviteter ikke er afsluttet eller igangsat.
Blandt de større forskydninger er:
 Strandtudse og Stedet Tæller, som afventer mindre fugtigt terræn.
 Græsning – afventer konkret aktivitet, derfor ikke forbrugt midler.
 Skibet er ikke kommet på værft.
 Skibet har ikke fået udstilling / informationsplancher.
 Vagerlag, der mangler et par store vagere og der afventes vind og vejr til
sætning.
 Skiltning, brunt skilt på E45 afvist.
Budget 2018
Budget 2018 blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. december. Der er
ikke ændringer til budgettet.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
 Godkendelse af Regnskab 2017.
 Godkendelse af Budget 2018.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender regnskab 2017.
 Bestyrelsen godkender budget 2018.
Bilag:
5.1 Regnskab 2017
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5.2 Budget 2018
6.

Workshop – Nationalparkplan 2018-2025 – Beslutningspunkt (90
min.)
Sagsfremstilling
Danmarks nationalparker skal hver sjette år udarbejde en ny nationalparkplan. Der skal også udarbejdes en redegørelse for, og evaluering af, den foregående planperiodes aktiviteter. Nationalpark Vadehavet udarbejdede en
evaluering i 2017, som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. december
2017. På samme møde blev godkendt et debatoplæg til den nye nationalparkplan og en procesplan for arbejdet med den nye plan.
I perioden 1. januar 2018 og frem til og med 25. marts 2018 indkalder nationalparken idéer og forslag fra borgere, foreninger, virksomheder, kommuner m.fl. Der er afholdt workshop med Vadehavets Formidlerforum og fire
borgermøder (Nordby, Varde, Ribe og Ballum med 226 deltagere). Også på
Partnermødet den 27. februar skal der arbejdes med idéer og forslag til den
nye plan. Idéer og forslag modtages desuden på den særligt oprettede email: npvplan@danmarksnationalparker.dk
Bestyrelsen vil blive introduceret for de forslag der er kommet på de 4 borgermøder samt workshoppen med Vadehavets Formidler Forum.
Herefter skal bestyrelsen selv komme med idéer og forslag med afsæt i debatoplæggets rammer.
Endelig skal bestyrelsen tage stilling til og beslutte strukturen i den nye
plan, herunder om den nye plan skal rumme de nuværende kapitler ”Hvad
har vi?” (om natur, landskaber, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, turisme, osv.) og ”Hvad kan vi?” (rammer og forudsætninger) samt
”hvad vil vi?” eller den nye plan alene skal fokusere på ”Hvad vil vi?” (vision,
mission, målsætninger, indsatsområder). Dernæst om der skal laves en pixiudgave af den nye plan.
Resumé:
Der er følgende orienteringspunkter:
Orientering om arbejdet med den nye nationalparkplan 2019-2015 med
særligt fokus på de til dato indsamlede idéer og forslag.
Der er følgende beslutningspunkter:
 Bestyrelsen skal fremkomme med idéer og forslag til den nye nationalparkplan.
 Bestyrelsen skal beslutte strukturen i den nye nationalpark-plan.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen tager orienteringen om proces, idéer og forslag til ny nationalparkplan til efterretning.
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 Bestyrelsen beslutter om de introducerende to kapitler ”Hvad har vi?” og
”Hvad kan vi?” skal indgå i den nye plan.
 Bestyrelsen beslutter om der skal laves en pixi-udgave af den nye nationalparkplan.
Forventet tidsplan: Introduktion 10-15 minutter, idéer 60 minutter, struktur,
opsamling og drøftelse 15 minutter.
Bilag:
6.1 Debatoplæg
6.2 Tidsplan for processen
6.3 Oversigt over indsamlede idéer
7.

Evt. og meddelelser (10 min.)
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