Endelig dagsorden

Udsendt 4. september 2018

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 11. september 2018
Mødested: Restaurant Kammerslusen, Bjerrumvej 30, 6760 Ribe
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. Mødet starter på Nationalparkskibet ”Vadehavet”
hvor den nye udstilling fremvises.
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
Afventer udpegning
Marius Nielsen
Afbud
Bo Jessen
Britt Schak Hansen
Hanne Voetmann
Marco Brodde
Afbud
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:





Mandø-projektet
Prowad Link
Porte, Infosteder, Ruter og Stier
Verdensarv Vadehavet – event for 10 og 5 års fødselsdag juni 2019

Sagsfremstilling på orienteringspunkter:
Mandø
Mandøprojektet består af udviklingselementerne:
1) Forbedring af naturen via jordopkøb, jordfordeling og ændret hydrologi
2) Forskønnelse af Mandø By og bedre digital infrastruktur
3) Bæredygtig udvikling af Mandøs turisme- og erhverv især via formidling
af Mandøs natur, kultur og oplevelsestilbud.
Nationalpark Vadehavets bestyrelse har tidligere godkendt en økonomisk
ramme for arbejdet med Mandø. Der er investeret tæt på 18 mio. kr. i naturforbedringen, ligesom der er anlagt nyt fiber til Internet og en byforskønnelse på 1,4 mio. kr. er igangsat. Den bæredygtige udvikling af Mandøs
turisme og erhverv skal nu i gang med etablering af velkomststed (infosted), formidlingspunkter og trykt / digital kommunikation og formidling.
Initiativet indgår i Porte, Infosteder, Ruter og stier, hvor der er taget hul på
fundraisingen.
Prowad Link
Prowad Link projektet blev godkendt i juni. Samtidig meldte to norske partnere fra, da den norske stat alligevel ikke ville medfinansiere. Vist nok ikke
set før. Projektet kører nu og Anne fra sekretariatet bliver vores projektleder for hele projektet, og med NPV som ansvarlig for arbejdspakke 6
(WP6), som er en konkret del af projektet med udvikling af bæredygtige
turforslag i naturen, kulturen, food-oplevelser, et feasibilitystudie for rute
rundt om Nordsøen med fokus på beskyttede naturområder mv. Projektet
løber frem til 2021 og startes med en workshop ultimo september.
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Sagsfremstilling på beslutningspunkter:
Porte, Infosteder, Ruter og Stier
Projekt Porte, Infosteder, Ruter og Stier indgik i første version af nationalparkplanen (2013-2018) og er et centralt aktiv i planen for 2019-2025. Der
er arbejdet i Nationalpark Vadehavets råd på workshops i 2017, ligesom bestyrelsen har drøftet projektet. Det har været behandlet i Strategiforum for
Vadehavet som Verdensarv. Rådet udarbejdede forslag til 5-7 porte, der opfylder de besluttede kriterier, og en liste med forslag til mere end 30 infosteder i de fire kommuner. Prisen for anlæg af alle porte og infosteder er
så høj, givetvis +500 mio. kr. alt inklusivt, at der må prioriteres. Vedlagte
projektbeskrivelse viser de infosteder, som sekretariatet anbefaler etableres
i første fase ud fra betragtninger om den lokale parathed, det enkelte infosteds projektmodenhed, økonomi og sekretariatets egne og andres ressourcer. Flere faser vil følge. Der er afholdt møder med centrale fonde og der
spores parathed til at indlede et samarbejde, som skal formulere en samlet
projektbeskrivelse og ansøgning for første fase. Sekretariatet beder om opbakning til at gå videre.
Verdensarv Vadehavet – event for 10 og 5 års fødselsdag juni 2019
Wadden Sea Board har bedt Det Centrale Vadehavssekretariat om et forslag
til en event i juni 2019 til at fejre udnævnelsen til Verdensarv. Hollandske
og tyske partnere har sagt ja til at deltage i en event, hvor skolebørn cykler
gennem de tre lande. Hver klasse får en strækning de skal cykle og (vist
nok) en fakkel at bringe med sig. Nationalpark Vadehavet har meddelt de
andre danske partnere, at det er en ok event som vi er positive overfor,
men at nationalparken ikke har penge til at understøtte eventen. Det må
andre finansiere.
Resumé
Der er følgende orienteringspunkter:
 Prowad Link
 Mandø
Der er følgende beslutningspunkter:
 Porte, Infosteder, Stier og Ruter
 Verdensarv Vadehavet – event for 10 og 5 års fødselsdag juni 2019
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen beslutter, at der arbejdes videre med projektbeskrivelsen
og de heri nævnte infosteder og fondsfinansiering sammen med Vadehavskommunerne, lokale beboergrupper, Strategiforum m.fl.
 Bestyrelsen beslutter, at Nationalpark Vadehavet bakker op om, men
ikke kan finansiere eventen i juni 2019, og at andre motiveres hertil.
Bilag:
2.1 Projektbeskrivelse Porte, Infosteder, Ruter og Stier
2.2 Notat fra CWSS om Verdensarv 2019 fødselsdagsevent
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3.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt (10 min.)
På bestyrelsesmødet den 7. maj 2018 blev det besluttet, at Rådet orienteres
om de indkomne kommentarer til nationalparkplanen og at Rådet forholder
sig til kommentarerne og giver deres vurdering til bestyrelsen. Dernæst, at
Rådet i lighed med for fire år siden laver en selvevaluering/vurdering af den
forgangne periode 2014-2018.
Bestyrelsen vil herefter blive bedt om at drøfte rådets sammensætning og
udpegning for den kommende periode.
Resumé
Bestyrelsen beder rådet arbejde med kommentarer til nationalparkplanen og
laver en selvevaluering /vurdering.
Sekretariatet indstiller at:
 Rådet den 5. september orienteres om de indkomne kommentarer til
nationalparkplanen og laver en selvevaluering/vurdering.
 Bestyrelsen beslutter hvordan rådet skal sammensættes og udpeges.
Bilag:
3.1 Referat fra Rådsmøde

4.

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










Status på Det Trilaterale Samarbejde v / Janne Liburd
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 løsning af afvanding ved Kongeåen v/Lars Brinch Thygesen
Status på Nationalparkernes mulighed for at yde tilskud/støtte/
kompensere landbrugere i forbindelse med naturgenopretning / forbedring v/Peter Saabye Simonsen.

Bilag:
4.1 Ledelsesorientering
4.2 Høring af rapport om løsninger for afvanding ved Kongeåen
4.2a Notat om løsningsmodeller for afvandingen ved Kongeåen
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4.3 Notat til Miljø- og Fødevareministeriet fra Danmarks Nationalparker om
mulighed for at yde støtte og tilskud til naturgenopretningsinitiativer der involverer landmænd/landbrugsdrift.
5.

Økonomi - Budget 2018 – Orienteringspunkt (15 min.)
Sekretariatet vil orientere om status i forhold til Budget 2018.
Bilag:
5.1 Budgetopfølgning 2018

6.

Sønder Ho Havn – beslutningspunkt (10 minutter)
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet besluttede i december 2017, at der ikke kunne laves en støtteerklæring til Sønderho Havn projektet pga. usikkerhed og manglende viden om de natur- og miljømæssige konsekvenser af
projektets udgravning af havn og indløb til havnen. Efter en usædvanligt
formuleret skriftlig henvendelse fra Fanø Kommunes borgmester og bestyrelsesmedlem fra Fanø Kommune til Nationalpark Vadehavets formand og
sekretariatsleder genoptages emnet om, hvorvidt der kan laves en støtteerklæring til Sønderho Havn, med den foreliggende viden.
Resumé
Bestyrelsen skal beslutte om der kan sendes en støtteerklæring til Sønder
Ho Havn projektet.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen beslutter om der kan sendes en støtteerklæring til Sdr. Ho
Havn.
Bilag:
6.1 John Frikkes mail til Anders Bjerrum 7. december 2017.
6.2 Brev fra Fanø Kommunes borgmester og bestyrelsesmedlem i Nationalpark Vadehavet til Nationalpark Vadehavets formand og sekretariatschef.

7.

Nationalparkplanen – Beslutningspunkt (80 min.)
Sagsfremstilling:
Sekretariatet udarbejdede et forslag til nationalparkplan 2019-2025, som
blev godkendt af bestyrelsen den 7. maj 2018. Forslaget blev sendt i 12
ugers høring ultimo maj, herunder digitalt til 11.000 lodsejere, ligesom forslaget blev lagt på hjemmeside og der blev kommunikeret til medierne om
planforslaget. Høringsperioden er afsluttet. Der er modtaget forslag til planforslaget, som er vedlagt som bilag. Dernæst er de forskellige høringskommentarer indskrevet i en revideret version af nationalparkplanen 2019-2025,
som bestyrelsen bedes forholde sig til. Det videre forløb er planlagt sådan,
at det fremlagte forslag til nationalparkplanen godkendes, så planen kan of-
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fentliggøres den 12. september på hjemmesiden med fire ugers klagefrist.
Planen sættes grafisk op og printet, så den er klar til bestyrelsesmødet primo december.
Resumé:
Bestyrelsen skal drøfte og godkende forslag til nationalparkplan 2019-2025.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen forholder sig til og godkender forslaget til nationalparkplan
2019-2025.
Bilag:
7.1 Revideret nationalparkplan 2019-2025
7.2 Kommentarer fra høringsperioden til forslaget til nationalparkplan 20192025

8.

Udvidelse af Nationalpark Vadehavet – Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling:
Mols Bjerge har netop fået godkendt en udvidelse af nationalparkens areal
med tre lodsejere. Konkret er det foregået ved at hver lodsejer har henvendt sig til Nationalpark Mols Bjerge, hvor bestyrelsen var positiv og derefter har lodsejerne henvendt sig til ministeren og bedt om at blive indlemmet. Dette har ministeren godkendt. Peter Saabye Simonsen orienterer om
rammerne for udvidelsesprocessen, hvor Mols Bjerge og Vadehavet er underlagt de samme regler og rammer, og beder bestyrelsen forholde sig til
og beslutte om sekretariatet kan iværksætte en tilsvarende proces med den
lodsejer der har henvendt sig til Nationalpark Vadehavets sekretariat om at
vedkommendes arealer kan indlemmes i nationalparkens areal.
Resumé:
Bestyrelsen bedes godkende at sekretariatet åbner for processen med udvidelse af nationalparken i forhold til konkrete henvendelser om samme.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen forholder sig til og godkender, at sekretariatet kan igangsætte processen med udvidelse af nationalparkens areal med den pågældende lodsejer.

9.

Vadehavets Formidler Forums varetagelse af opgaver for Nationalpark Vadehavet 2019-2025 – Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling:
Nationalpark Vadehavet har aftaler med Vadehavets Formidler Forum om
gennemførelse af konkrete aktiviteter for nationalparken, herunder temadage, temapublikationer, Mit Vadehav, partnerdagen. Disse aftaler udløber i
2018. Samtidig finansierer nationalparken en væsentlig del af formidlingskonsulentens løn, som sikrer koordination og aktiviteter for Vadehavets
Formidler Forum. Bestyrelsen skal forholde sig til om Vadehavets Formidler
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Forum fortsat skal varetage opgaver for nationalparken og give sekretariatet grønt lys til at fortsætte forhandlinger om varetagelse af opgaver for
2019-2025, sådan at sekretariatet kan fremlægge forslag til aftaler for bestyrelsen i efteråret 2018 og med mulighed for godkendelse primo december 2018.
Resumé:
Vadehavets Formidler Forums varetagelse af konkrete aktiviteter for Nationalpark Vadehavet udløber med 2018, derfor skal det besluttes om samarbejdet skal fortsættes og sekretariatet skal have grønt lys til at igangsætte
forhandlinger med Vadehavets Formidler Forum.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen drøfter det forsatte samarbejde med Vadehavets Formidler
Forum.
 Bestyrelsen godkender, at sekretariatet igangsætter forhandling om
nye aftaler med Vadehavets Formidler Forum.
Bilag:
9.1. Oplæg til aktiviteter Vadehavets Formidler Forum kan varetage for Nationalpark Vadehavet.
10. Evt. og meddelelser (10 min.)
Orientering om engbrandbæger ved Ulrik Lorenzen
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