Endelig dagsorden

Udsendt 29. november 2018

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 6. december 2018
Mødested: Hotel Arnbjerg, Arnbjergalle 2, 6800 Varde
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til 17.00. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage. Efter
mødet afholdes fællesmøde med rådet, hvorefter der er julefrokost fra 19.00 til 21.00.
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 Liburd
Preben Friis-Hauge
May-Britt Andrea 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)

Bilag udsendt med den endelige dagsorden.

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 (5 min.)
Sagsfremstilling:
Janne Liburd byder velkommen og det besluttes, om dagsordenen kan godkendes.
Sekretariatet indstiller at:
 Dagsordenen godkendes

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienterings- og beslutningspunkt (60 min)
Sagsfremstilling orienteringspunkter:
Året der gik
Kort gennemgang af året der gik samt evaluering af bestyrelsens og sekretariatets indsatser for det
forgangne år ved formand Janne Liburd.
Tilskudspuljen
Bestyrelsen besluttede, at ’den store tilskudspulje’ nedlægges fremadrettet og midlerne anvendes i
konkrete projekter. Dernæst at ’den lille tilskudspulje’ udbydes en gang om året. For at minimere administrationstid og øge tilskudsansøgeres mulighed for at huske at ansøge, så vil ’den lille tilskudspulje’
fremover fast udbydes fra 15. januar til 15. marts med tilsagn 15. april.
Nationalparkskibet Vadehavet og Esbjerg Strand
Esbjerg Kommune har venligt tilbudt nationalparkskibet Vadehavet, at det kan ligge i den nye havn
’Esbjerg Strand’ sammen med andre historiske (ikke-kommercielle) skibe og kaner uden betaling. Der
skal betales for strøm, vand mv., men ikke for havneplads. Skibet vil således bidrage til at skabe en god
havnestemning og vil en del af året, med afsæt fra Esbjerg Strand, kunne sejle hurtigere til nationalparkens nordlige dele, f.eks. Varde og Ho.
Resumé:
Der er følgende orienteringspunkter:
 Året der gik og evaluering
 Tilskudspuljen
 Nationalparkskibet Vadehavet og Esbjerg Strand
Sekretariatet indstiller at:
 Orienteringen om ovennævnte punkter tages til efterretning.
Sagsfremstilling beslutningspunkter:
Kran på skibet
Både bestyrelse og skibsfrivillige har tidligere tilbudt forskere at benytte Nationalparkskibet ’Vadehavet’ til videnskabelige togter rundt i Vadehavet. Der er kommet et ønske fra geologiske forskere om at
skibet udstyres med en kran og et spil inkl. stålwire på 30 meter. Det vil kræve, at den nuværende kran
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bygges om og monteres med spil mv. Anslået pris 150.000 kr. Muligvis kan den nuværende kran sælges
/ byttes med en lidt mindre kran med spil mv., men økonomien bliver nogenlunde den samme. En kran
indebærer servicetjek og tilsyn samt at den monteres eller demonteres med brug af en mobilkran, dvs.
der skal betales hver gang skibets kran skal af eller på. Omvendt, hvis kranen ikke er der, så kan geologerne ikke gennemføre deres undersøgelser og prøver.
Alternativt skal kranen sælges og ønsket om at bruge skibet til geologiske undersøgelser med brug af
wire, kran m.v. afvises.
Partnerudvalg udvides
Partnerudvalget består af fem repræsentanter fra bestyrelsen, rådet, turismeorganisationerne, landbrug samt fra LAG. Nationalparkens sekretariat og Partnerudvalget foreslår, at Partnerudvalget udvides med en repræsentant for overnatningssektoren. Det begrundes med at mange af partnerne er
overnatningsvirksomheder, men også at vi stadig har mange overnatningsvirksomheder som ikke er
med. Dernæst, at overnatningsvirksomhederne møder områdets gæster direkte og er dermed en af
vigtig kommunikationskanal i forhold til at gøre nationalparken og verdensarven kendt.
Kunstudvalg bliver til kulturudvalg
Nationalpark Vadehavet har et kunstudvalg, som foreslås omdøbt til Kulturudvalg. Det skal udstyres
med et udvidet kommissorium til at arbejde med kunst og kultur, herunder på tværs af grænserne. Det
eksisterende kunstudvalg er ikke aktivt. Rådet kunne eventuelt bidrage til udarbejdelsen af kommissorium for udvalget. Inspiration kunne hentes fra Mols Bjerge.
Etablering af Naturudvalg
I Nationalpark Vadehavets strategi, nationalparkplan 2019-2024 og PULS kommunikationsplanen er
kernen / omdrejningspunktet for nationalparken at virke for en bedre natur. Et Naturudvalg med et
klart kommissorium skal bistå med at træffe kvalificerede beslutninger, bidrage med netværk, udbrede
indsatser og kendskab til indsatser og natur. Rådet kunne eventuelt bidrage til udarbejdelsen af kommissorium for udvalget. Inspiration kunne hentes fra Mols Bjerge.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:





Kran på skibet
Udvidelse af partnerudvalg
Kunstudvalg bliver til kulturudvalg
Etablering af Naturudvalg

Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen afgør om der skal være en kran på skibet og hvis ja, at bestyrelsen godkender at kranen
ombygges / ombyttes.
 Bestyrelsen godkender, at partnerudvalget udvides med en repræsentant fra overnatningssektoren.
 Bestyrelsen godkender, at Kunstudvalget ændrer navn til Kulturudvalget og at der arbejdes med et
forslag til kommissorium for Kulturudvalget, som senere skal godkendes af bestyrelsen.
 Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med et forslag til kommissorium for Naturudvalget,
som senere skal godkendes af bestyrelsen.
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Bilag:
2.1 Ledelsesorientering
Status for projekter følger på fællesmødet.
3.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling
Det har været drøftet på tidligere rådsmøde og bestyrelsesmøde om Rådets sammensætning skal ændres: er der for mange, for få, mangler der nogen? Bestyrelsen bedes drøfte det fremtidige råds sammensætning. Til brug for dette, og som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, har rådets formand udarbejdet en evaluering af rådets arbejde i den forgangne periode.
Resumé:
Bestyrelsen drøfter om rådet har den rette sammensætning
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen afgør om rådets sammensætning er den rette.
Bilag:
3.1 Evaluering af rådets arbejde.

4.

Temamøde - Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling:
Det fremgår af nationalparkplan 2019-2024, at der skal afvikles et temamøde årligt. I praksis,
og om muligt, gerne på samme dato hvert år. Vadehavets Formidler Forum (herefter kaldet VFF) købes
ind til at planlægge og gennemføre temamøderne i samarbejde med sekretariatet. Der planlægges
fortsat en temapublikation efter mødet. Publikationen kan, hvor relevant, erstattes af video og andre
måder at fremstille temarrangementet på. Temaarrangementerne går på skift mellem VFF’ernes medlemmer efter aftale, og samtidig så der afvikles arrangementer over tid i hele nationalparkens område.
Form og indhold på arrangementet må gerne udfordres. Der er afsat et fast årligt beløb i budgettet.
Hidtil har temaarrangementerne haft et natur- eller kulturfokus. Bestyrelsen bedes forholde sig til om
det forsat skal være sådan, eller om et mix af natur og kultur kan komme på tale? Eksempelvis kan et
temaarrangement om fisk i Vadehavet være et rent naturarrangement, men det kunne f.eks. også
rumme et kulturhistorisk element om betydningen af fisk for områdets befolkning i århundreder eller
tilberedningen af fisk.
Dernæst bedes bestyrelsen forholde sig til emner for temaarrangementerne for de næste år. Det anbefales af sekretariatet og VFF, at der vælges temaer for flere år frem i tiden, så der kan planlægges i
sammenhæng med VFF’ernes egne aktiviteter og derved søges synergier. Se emner nedenfor.
Endelig bedes bestyrelsen kort evaluere temaarrangementerne i 2018 – ’Vadehavet under overfladen’
(marts, FIMUS) – og ’Vadehavets kunst, kultur, musik og poesi’ (august, Schweizerhalle).
Forslag til emner for temamøder 2019-2024, der skal min. vælges emner for 2019-2021:
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Bæredygtig turisme, code of conduct, rekreative balancer
Livet i vandet bl.a. sæler, snegle, orme, laks, snæbel
Vadehavets geologi
Vadehavets botanik
Vadehavets insekter
Moderne naturforvaltning i ådale
Turismen ved Vadehavet nu og tidligere

Resumé:
Bestyrelsen beslutter emner for temamøder 2019-2024.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender, at temaarrangementerne afvikles på skift hos Vadehavets Formidler Forums
medlemmer med mulighed for at udvikle på form og indhold, herunder mix af natur- og kulturtemaer.
 Bestyrelsen beslutter mindst 3 temaer for de kommende års temaarrangementer
 Bestyrelsen kort kommenterer / evaluerer temaarrangementer afholdt i 2018.
5. Økonomi - status Budget 2018 samt Budget 2019 – Orienterings- og Beslutningspunkt (10 min.)
Sagsfremstilling:
Budget 2018
Forbruget på indeværende tidspunkt er lidt lavere end budgetteret, men i forhold til samme tidspunkt i
2015-2016-2017 er budgetteringen dog mere præcis. Underforbruget skyldes især manglende fakturaer
fra partnere/leverandører, men også at forbruget på enkelte projekter og tilskudspuljen er lidt lavere
end budgetteret.
Budget 2019-2022
Budgettet for de kommende år har mindre justeringer i forhold til bestyrelsens økonomimøde den 8/102018:
Indtægter - ændringer:
 Indtægterne på Ynglefugle på Esbjerg Havn og Nakuwa er øget som følge af, at aktiviteter er flyttet
fra 2018 til 2019/2020
 Indtægterne på projekterne med Friluftsrådet er øget med (forventede) bidrag fra de fire kommuner. Projekterne er dermed 100% finansieret
 Indtægterne for Prowad Link er justeret ned, da fællesomkostningerne fratrækkes tilskuddet fra Interreg, inden dette udbetales
Udgifter - ændringer:
 Bred indsats – Rømø er øget med 25.000 kr. til layout og tryk af rapport, som ikke nås i 2018
 Fokuseret indsats – Ynglefugle er øget med 10.000 kr. til rapport
 Mandø er øget med 200.000 svarende til det beløb, der ikke er brugt i 2018
 Ynglefugle på Esbjerg Havn er øget med 80.000 kr. til overvågningsrapport og anlæg af nyt område,
som ikke blev nået i 2018
 Udgifterne til Nakuwa er øget som følge af at aktiviteter er flyttet fra 2018 til 2019/2020
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Nationalparkskib er øget med 70.000 kr. til obligatoriske sikkerhedskurser
Partnerprogram får overført 79.000 kr. (ikke forbrugt i 2018) til film mv. til partnerne
Nationalparkprodukter får overført 60.000 kr. (ikke forbrugt i 2018)
Budgettet for Prowad Link er ændret, da det hidtidige bl.a. indeholdt reservation til løn, som nu er
budgetteret under Administration, budget og bevilling, hvorfra de senere omposteres til projektet

Øvrige bemærkninger til budgettet:
 Projekterne Code of conduct udvikling, code of conduct kampagne, ungdomsuddannelser – det åbne laboratorium, digitalisering af læringsforløb, kompetenceudvikling formidlere, junior ranger og
lejrskole afventer svar på medfinansiering fra Fanø og Varde kommuner
 Støtte til eksterne projekter (store tilskudspulje) lukkes pr. 31/12-2018
 Wadden Sea Forum fik 40.000 kr. i 2018. Det budget er ikke sat på i 2019-2022
 ViS er forlænget til 2019, men budget mangler. Projektet er dog 100% finansieret
 To opgavenavne er rettet, så de er ens med overskrifterne i nationalparkplanen

Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
Godkendelse af budget 2018.
Godkendelse af budget 2019 samt budgetrammer for 2020-2022.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender budget 2018 og 2019 samt budgetrammer for 2020-2022
Bilag:
5.1 Budget 2018
5.2 Budget 2019-2022
6. Vadehavets Formidler Forums plan 2019-2024 - Beslutningspunkt (10 min)
Sagsfremstilling:
Vadehavets Formidler Forum, herefter kaldet VFF, har udarbejdet en plan for 2019-2024. Planen har fået liv gennem 3 workshops afholdt i foråret og sommeren 2018 med deltagelse af medlemmer af VFF, og
et afsluttende møde hvor Styregruppen for VFF besluttede planen. Nationalpark Vadehavets sekretariat
har styret processen, udarbejdet oplæg til workshops og skrevet resultaterne sammen i planen, som
successivt er kommenteret. Vurderingen er, at det har været en god proces, hvor der er vendt, drøftet
og fokuseret tanker og idéer. Planens vision er ’Formidling i verdensklasse’, ligesom planen sætter mål
for VFF. Der er tre indsatsområder: Kompetenceudvikling af primært formidlere, Intern og ekstern
kommunikation samt Produktudvikling af lærings- og oplevelsestilbud. Det har været vigtigt at linke
planens aktiviteter med Nationalpark Vadehavets plan for samme periode, sådan at Verdensarvspartnerprogrammet, code of conduct, Den Internationale Vadehavsskole o.a. aktiviteter er tænkt sammen
fra begyndelsen. Planen er også afstemt Strategiforums Indsatskatalog for Vadehavet som verdensarv.
Nationalpark Vadehavets bestyrelse bedes kommentere på og godkende planen.
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Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
Godkendelse Vadehavets Formidler Forums plan for 2019-2024.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen drøfter og godkender Vadehavets Formidler Forums plan for 2019-2024.
Bilag:
6.1. Plan for Vadehavets Formidler Forum 2019-2024
7. Evaluering – Orienteringspunkt (30 min.)
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen bedes forholde sig til og evaluere på den forgangne 4-årige bestyrelsesperiode for bestyrelsen isoleret set og forholdet til rådet, sekretariatet, partnerne, kommunerne, NST, MST osv. Her nogle
stikord:





Hvordan er det gået?
Hvad er det for en udvikling der er set i perioden?
Hvordan er samarbejdet?
Hvor er det gået godt, hvad kan optimeres, hvad er ikke sket som måske skulle være sket, hvad er
sket, som ikke var forventet.

Samtidig bedes bestyrelsen også samle op på og forholde sig til de sidste 8 år, da flere bestyrelsesmedlemmer må forlade bestyrelsen i februar 2019, da de har siddet i to perioder.
Resumé:
Bestyrelsen skal forholde sig til og evaluere på den forgangne 4-årige bestyrelsesperiode og samtidig også vurdere udviklingen i denne og forrige bestyrelsesperiode.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen drøfter og evaluerer de sidste 4 års bestyrelsesperiode og ditto for de foregående 4 år.

8. Planlægning af møderække 2019 – Beslutningspunkt (5 min.)
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen forventes at holde 4 ordinære møder samt 1 budgetmøde i 2019. Der vil være en studietur i
2019, en tur til Naturmødet 2019 samt en ekskursion i efteråret. Sekretariatet har udarbejdet et udkast
til møderække 2019, som bestyrelsen bedes drøfte, redigere og godkende. Beslutningen om datoer for
og formål med ekskursion og studietur i 2019 udskydes til første bestyrelsesmøde i 2019, hvor der
kommer flere nye bestyrelsesmedlemmer.
Resumé:
Bestyrelsen skal godkende datoer for 4 ordinære møder samt 1 budgetmøde i 2019.
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Sekretariatet indstiller at:

 Bestyrelsen godkender forslag til møderække 2019
Bilag:
8.1 Forslag til møderække 2019.
9. Udvidelse af Nationalpark Vadehavet - Beslutningspunkt (20 min.)
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet har hidtil ikke ønsket at drøfte eventuelle udvidelser af nationalparkens areal. Der har været enighed om, at nationalparken først skulle finde sine egen ben at stå på og
have nogle resultater, før den diskussion var relevant. Nu er nationalparken på vej ind i sin anden planperiode og der er kommet en henvendelse fra en lodsejer, om at få lodsejerens arealer indlemmet som
en del af Nationalpark Vadehavet. Derfor skal bestyrelsen, beslutte om tiden er moden til, at der arbejdes med mulige lodsejere der ønsker deres areal indlemmet i nationalparken. Dernæst om den konkrete
lodsejers areal har en værdi, som gør det værdifuldt at få arealet indlemmet i nationalparken. Endelig
om bestyrelsen vil anbefale Ministeren at lodsejerens areal kan inddrages.
Processen er sådan, at lodsejeren skal henvende sig til Ministeren om at blive indlemmet i nationalparken. Ministeren vil derefter se på hvordan nationalparkens bestyrelse stiller sig til lodsejerens henvendelse og derefter træffes der en afgørelse. Konkret kan udvidelsen ske som en tilføjelse til bekendtgørelsen.
Resumé:
Bestyrelsen skal beslutte tiden er moden til at indlemme mulige nye arealer i nationalparken, herunder
den konkrete forespørgsel der foreligger fra en lodsejer.
Sekretariatet indstiller at:
 Bestyrelsen godkender, at der kan arbejdes på at indlemme arealer i Nationalpark Vadehavet, hvor
lodsejeren/ejerne selv har rettet henvendelse til Nationalparken eller Ministeren herom. Sekretariatet
anbefaler en proces, hvor lodsejerens henvendelse først drøftes i bestyrelsen og derefter sendes af lodsejeren til Ministeren. Derved sikres, at de pågældende arealer / den pågældende lodsejer har værdier der
er forenelige med nationalparkens.
10. Evt. og meddelelser (10 min.)
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