Møde i Nationalparkrådet den 5. sept. 2018
DAGSORDEN – Endelig
Mødetid:

Udsendt 29.08.2018

Onsdag den 5. september 2018
Der serveres en let anretning i form af en sandwich el. lign. fra
17.00 til 17.30. Selve mødet ligger i tidsrummet 17.30 - 20.30.

Mødested:

Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Deltagere:

Mødeleder:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen, konsulent Sara
Lindholt, konsulent John Frikke, konsulent Jens L Hansen,
konsulent Ditte Hviid, konsulent Anne Husum Marboe og
sekretær Alette Houman Dyhrfjeld
Svend Tougaard

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:

Bilag

1.
2.
3.
4.

Velkomst og godkendelse af dagsorden (10 min.)
Meddelelser – orienteringspunkt (30 min.)
Status på Verdensarven - orienteringspunkt (30 min.)
Ny nationalparkplan – diskussion af høringsrundens
kommentarer til planforslaget og anbefalinger til
bestyrelsen (45 min.)
5. Selvevaluering / vurdering af Rådets arbejde og indsats i
den forgangne periode 2014-2018 (30 min)
6. Eventuelt (15 min.)
Bilag udsend med den endelige dagsorden dags dato

Praktiske oplysninger:

Selve mødet starter kl. 17.30 og forventes afsluttet senest kl. 20.30. Der serveres en
let anretning bestående af sandwich og sodavand/øl fra kl. 17.00 – 17.30. Der vil
under mødet være kaffe/the/vand og sødt til rådighed.
Ændringsforslag samt afbud til: vadehavet@danmarksnationalparker.dk eller
telefon 72 54 36 34 senest den 29. august 2018 kl. 12.00.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK 6792 Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

Dagsorden pkt.:
Motivering:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (10 min.)
Svend Tougaard byder velkommen.

Dagsorden pkt.:

2. Meddelelser – Orienteringspunkt (30 min.)

Motivering:

Meddelelser fra formanden og sekretariatet
 Nyt fra formanden
 Nyt fra Wadden Sea Forum v. Karen Boel Madsen
 Nyt fra Partnerudvalget v. Jens L Hansen
 Nyt fra Græsningsudvalget v. Ole Andresen
 Nyt fra Skibet v. Svend Tougaard
 Nyt fra Sekretariatet herunder status for projekter
og nyt informationsmateriale

Dagsorden pkt.:

3. Status på verdensarven (30 min.)

Motivering:

Status på Verdensarven, herunder hvordan bliver man
Verdensarv, hvordan var processen, hvilke forpligtelser
har vi som Verdensarv, hvem samarbejder vi med og
hvad samarbejder vi om i dag – nå ja, er en 5 års
fødselsdag værd at fejre? ved Anne Husum Marboe,
sekretariatet

Dagsorden pkt.:

4. Ny nationalparkplan – status på processen samt
kommentering på forslag til plan (45 min.)

Motivering:

Bilag
Udsendes med
endelig dagsorden

Dagsorden pkt.:

Peter Saabye Simonsen og Sara Lindholt fremlægger de
kommentarer til nationalpark-planen, som er indkommet i
høringsperioden. Dernæst gennemgår de sekretariatets
forslag til indarbejdelse af høringsforslagene i selve
planen.
4.1
Oversigt over høringskommentarer til NPV-plan 20192025
4.2
Revideret forslag til Nationalpark Vadehavet: Plan for
Nationalpark Vadehavet 2019-2025
5. Selvevaluering / vurdering af Rådets arbejde i
den forgangne periode 2014-2018 (30 min.)
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Motivering:

Rådet evaluerer arbejdet i rådet i 2018 samt den
evaluerer rådets arbejde i perioden fra 2014-2018.

Dagsorden pkt.:

6. Eventuelt (15 min.)
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