
Evaluering af første planperiode  

2013-2018  



• Mål: Hvorfor evaluere 
– Lov og bekendtgørelse 
– Hvert 6. år 
– Redegørelse + evaluering = blive dygtigere på kvalificeret grundlag 
 

• Metode: Sådan har vi evalueret 
– Redegørelse = sekretariatet 
– Surveys: borgerkendskab, turisternes kendskab, internationalt, 

interessentundersøgelse, statistik mv. 
– Fokus på det NPV har gjort, dvs. direkte effekter ifht. 12 

målsætninger. Nævnt indirekte effekter. 
– Sammenfatning + konklusion = ekstern evalueringskonsulent og 

24 udvalgte repræsentanter 

 
 



Samarbejde med mange interessenter er nødvendigt. Æren for 
succes og resultater skal derfor altid deles med andre. 

 

Flere og flere NPV aktiviteter overlapper flere forskellige 
målsætninger. Fordel, fordi det styrker relevans, gennemslagskraft 
og synlighed. 

 

 

 

Resultat  
- det siger evalueringen 



Naturprojekter tager tid at løbe i gang + effekt af 
projekter tager tid.  

 

Brede indsatser:  

Mandø, Tøndermarsk og græsning. Startet.  

 

Fokuserede indsatser:  

Strandtudse, sortterne, kystfugleprojekt, prædation 
har været hurtigere i gang. 

Natur og landskab  



Nationalparken ejer ikke arealer og kulturmiljøer. 
Hovedopgaven er at fremme andre aktørers 
målrettede handlinger.  

 

Det er lykkedes i et vist omfang. 

Kultur og kulturhistorie 



Benyttelse og beskyttelse – code of conduct, visitor 
management. 

Rigtigt mange aktører skal involveres / påvirkes. 

VFF-samarbejde og MitVadehav. 

Friluftsturisme. 

Nationalparkmagasin, foldere, temapublikationer mv. 

Events, web, Facebook, nyhedsbrev, skib, mobil udstilling. 

Borgerstolthed over nationalpark 8% (2013) til 24% (2017). 

 

Her er NPV kommet længst.  

Synlighed, formidling 
og skabe adgang 



Synlighed og formidling 



Partnerprogram etableret med videndeling, kurser, 
nationalparkdag. 

Kapacitetsopbygning igangsat med lokalbefolkning især 
igennem foreninger og interesseorganisationer. 

Partnerskaberne betyder, at der er gennemført aktiviteter der 
ligger langt udenfor NPVs egen formåen ifht økonomi og 
mandskab. 

Kendskabet til og udbyttet af nationalparken kan stadig 
forbedres. 

 

Samspil med  
lokalsamfund og erhverv 



Samarbejdskonstellationer nationalt og 
internationalt har givet nationalparken en stemme 
der er styrket i perioden, og en indflydelse større 
end sekretariatets bemanding tilsiger. 

Forskning,  
trilateralt samarbejde 

og verdensarv 



Nationalparkens styrende organer har undergået positiv 
udvikling i perioden. 
 

Nationalparken har mobiliseret penge og arbejdskraft i stigende 
grad til aktiviteter. 
 

Andre end nationalparken fortæller om nationalparken og det 
er positivt. 
 

Bred, direkte erhvervsmæssig udvikling mindre tydelig. 
 

Dog opleves stigende afsmittende effekter for lokalbefolkning 
og erhvervsliv, som forventes at stige fremover. 

 

Organisation og progression 



Nationalparken har i høj grad arbejdet med og opnået resultater indenfor de 
lovfæstede hovedformål og de 12 opsatte målsætninger. 

 

Konklusion 

Der er indhentet vigtig viden i perioden ifht det at drive en nationalpark i 
samspil med omverdenen.  

Der har fundet en konsolidering sted, som er særdeles vigtig for den 
fremtidige indsats. 

Der er mange opgaver og muligheder, som stadig udestår og venter. 



1. Vedligehold og videreudvikling af organisatorisk set up. 

2. Udvikling af partnerskabsmodeller og samarbejdsfora. 

3. Skabe alliancer om involverende formidling, kommunikation og dialog. 

4. Samarbejde med myndigheder om nye veje til fremme af naturbeskyttelse. 

5. Udvikling af nye veje til benyttelse/beskyttelse af kulturmiljøer. 

6. Igangsætte innovative metoder i visitor management. 

7. Øget samtænkning af erhverv-turisme-bosætningpolitikker. 

8. Videnopbygning med perspektiver med forskningsinstitutioner og 
myndigheder. 

9. Udsyn og samarbejde på tværs af grænser, herunder trilateralt 
vadehavssamarbejde. 

Perspektivering 



Tidsplan J F M A M J J A S O N D 

Debatoplæg til idéer og forslag til 
aktiviteter og projekter til 
nationalparkplan 2019-2025 

X 

12 ugers offentlighedsfase:  
Indkalde idéer og forslag 

X X X 

Skrive forslag til nationalparkplan X 

Forslag godkendes af bestyrelse X 

Miljøvurdering X X X X 

12 ugers offentlighedsfase: 
Planforslag høres hos borgere og 
interessenter 

X X X X 

Skrive justeringer ind i plan X X 

Offentlig klagefrist  
(over proces, ikke indhold) 

X X 

Færdig nationalparkplan X X 



NPV-PLAN 2019-2025 

Det har vi  

første del af plan 2013-2018, 
som får let opdatering 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil vi 
Vision, mission, værdier 

1. Natur og landskab 

2. Kultur og kulturhistorie 

3. Friluftsliv 

4. Undervisning, forskning, natur- og 
kulturformidling 

5. Lokalsamfund, erhverv og turisme 

6. Trilateralt Vadehavssamarbejde og 
Verdensarv 

Kommunikation og evaluering     

Handlingsplan 
Internt, dynamisk værktøj med 

aktivitet, tid, ressourcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


