Endelig dagsorden

Udsendt 30. april 2018

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 7. maj 2018
Mødested: Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til 17.30. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage
og en let anretning kl. 17.30. Bemærk! Det er muligt, at mødet kan trække ud pga. drøftelser af
udkast til den nye nationalparkplan.
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
Marius Nielsen
Bo Jessen
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 (10
min.)
Janne Liburd byder velkommen og det besluttes, om dagsordenen kan godkendes.
Sekretariatet indstiller at:

Dagsordenen godkendes

2.

Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt (20 min.)
Herunder særlig fokus på:




Swimway
Snæbel
Højspændingsmaster og -ledninger

Sagsfremstilling på orienteringspunkter:
Swimway
For trækfuglene tales der om den Østatlantiske Flyway, som er et samarbejdsinitiativ på tværs af de lande om at etablere gode forhold for trækfuglene fra Sibirien og Svalbard i nord til Afrika i syd. Flyway’en er også et
konkret indsatsområde for det trilaterale vadehavssamarbejde, som er
skrevet ind i Tønderdeklarationen (2014) og i Leeuwarden-deklarationen
(2018). Tilsvarende arbejdes der på en swimway, dvs. at forbedre forholdene for fisk og især migratoriske fisk (laks, havørred, snæbel mv.) via et trilateralt samarbejde. Der er udarbejdet en strategi for swimway’en, som
indgår i Leeuwardendeklarationen (underskrives maj 2018). Der er også
udarbejdet en handlingsplan, men finansieringen af denne er p.t. ikke på
plads. Endelig er det bedt om et letter of support for swimway-initiativet,
som bl.a. Vadehavets Bådklubber, Danmarks Sportsfiskerforbund m.fl. underskriver. Det skal nationalparken også underskrive. Se bilag.
Sagsfremstilling på beslutningspunkter:
Snæbel
Snæblen er en meget truet fisk – mere truet end f.eks. isbjørn og tiger som globalt kun findes i vandløb i den danske del af Vadehavet, og hvor det
p.t. kun er dokumenteret, at den gyder i Vidåen. Antallet af fisk er begrænset. Samfundsinvesteringer på +100 mio. kr. har ikke givet flere snæbel,
men dog laks og ørred. Forskere har i en artikel i det anerkendte forskningstidsskrift ’Science’ slået alarm. De foreslår der etableres en genbank
for Snæbel og at der igangsættes undersøgelser af, hvorfor snæblen ikke
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vokser i antal. Hvad er truslerne og mulighederne. Det foreslås, at Nationalpark Vadehavet skriver til ministeren og understøtter forslaget om at oprette en genbank og midler til undersøgelser af truslerne mod snæblen.
Højspændingskabler
Der skal etableres 170 km med højspændingskabler langs den jyske vestkyst, en Vestjysk Elmotorvej. Regeringen ønsker kablerne ført i master,
mens borgere, kommuner og en række organisationer ønsker dem gravet
ned. Masteføring er billigere end kabelføring i jord og det nævnes som årsag til valget af masteføringen. Kabelføringen ligger udenfor nationalparkens område, men det foreslås, at Nationalpark Vadehavet skriver et høringsvar, der anbefaler jordføring af kablerne, fordi masteføringen udgør en
trussel mod trækfugle.
Resumé
Der er følgende orienteringspunkter:
 Swimway
Der er følgende beslutningspunkter:
 Snæbel
 Højspændingskabler
Sekretariatet indstiller at:

Orienteringen om ovennævnte punkter tages til efterretning

Bestyrelsen beslutter om der skal skrives til ministeren om snæbel.

Bestyrelsen beslutter om der skal skrives et høringsvar på
højspændingskabler.
Bilag:
2.1. Swimway – letter of support
2.2. To vinkler på højspændingskabler
3.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 21. februar blev det besluttet, at Nationalparkrådet skal Rådet den 30. maj arbejder med og kommenterer på udkast til nationalparkplanen.
Resumé
Bestyrelsen skal beslutte hvad rådet skal arbejde med på mødet den 30.
maj.
Sekretariatet indstiller at:
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Rådet den 30. maj arbejder med og kommenterer på udkast til nationalparkplan.

Bilag:
3.1 Referat af rådsmøde 21. marts 2018
4.

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










Status på Innoaging 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 Naturmødet v/Peter Saabye Simonsen
Forskningsdagen v/Janne Liburd
Ledelsesorientering v/Peter Saabye Simonsen

Resumé
Sekretariatet indstiller at:


Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:
4.1 Ledelsesorientering
5.

Økonomi - Budget 2018 – Orienteringspunkt (5 min.)
Sagsfremstilling
Budget 2018
Budgettet er ikke ændret og følges fornuftigt. Vi er nu 1 måned efter budgettet på forbrug af midler, hvilket især skal tilskrives regningen på skibet,
som kommer til betaling i maj i stedet for april.
Resumé
Der er følgende orienteringspunkt:


Budget 2018

Sekretariatet indstiller at:
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Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:
5.1 Budgetopfølgning 2018
6.

Nationalparkplanen – Beslutningspunkt (90 min.)
Sagsfremstilling
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til nationalparkplan 2019-2025 på
baggrund af bestyrelsens prioriteringer på bestyrelsesmødet den 9. april
2018. Bestyrelsen bedes gennemgå og kommentere på planudkastet samt
beslutte om det er færdigt til udsendelse eller der er noget som skal føjes til,
fjernes, justeres mv.
Er der forslag til ændringer mv., så skal det også besluttes om bestyrelsen
skal se forslaget til den ny nationalparkplan igen før sekretariatet sender det
til grafisk opsætning den 11. maj og udsender til alle interessenter senest
den 21. maj.
Dernæst er der udarbejdet et, første udkast til miljøvurderingen af den nye
nationalparkplan. Bestyrelsen bedes forholde sig til og kommentere på miljøvurderingen, som er udarbejdet af Orbicon. Miljøvurderingen skal være
færdig og offentliggøres senest den 20. maj 2018.
Resumé
Sekretariatet indstiller at:




Bestyrelsen beslutter om udkast til nationalparkplan 2019-2025 er
færdigt.
Bestyrelsen besluttet om bestyrelsen skal se et eventuelt revideret udkast til nationalparkplanen før det udsendes til interessenterne den 21.
maj 2018.
Bestyrelsen vedtager forslaget til miljøvurdering.

Bilag:
6.1. Forslag til nationalparkplan 2019-25
6.2.a. Grovbudget til ny nationalparkplan 2019-2025
6.2.b. Reduceret grovbudget til ny nationalparkplan 2019-2025
6.3. Forslag til miljøvurdering (Eftersendes tirsdag 1. maj 2018)
7.

Evt. og meddelelser (10 min.)
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