Endeligt referat

Udsendt 20. december 2018

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 6. december 2018
Mødested: Hotel Arnbjerg, Arnbjergalle 2, 6800 Varde
Mødet fandt sted fra kl. 14.00 til 17.00.
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)

Afbud

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
Sagsfremstilling:
Janne Liburd byder velkommen og det besluttes, om dagsordenen kan godkendes.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Dagsordenen godkendes
Referat:
Formand Janne Liburd bød velkommen, orienterede om fravær og bød særligt velkommen til May-Britt
Andrea Andersen, som er ny repræsentant for Esbjerg Kommune i nationalparkbestyrelsen. Herudover
blev Preben Friis-Hauge ønsket tillykke med sin udnævnelse til Ridder af Dannebrog.
Beslutning:
 Dagsordenen blev godkendt.

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienterings- og beslutningspunkt
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 havde indstillet at:
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 Orienteringen om ovennævnte punkter tages til efterretning.
Referat:
Janne Liburd opsummerede året og gav udtryk for, at det havde været spændende med udarbejdelse
af den nye plan. Herudover viste Janne Liburd den nye Leeuwarden deklaration, som blev vedtaget 18.
maj 2018 og kunne i den forbindelse fortælle, at det var første gang at alle tre miljøministre havde været til stede og havde underskrevet samlet. Janne Liburd orienterede om yderligere en ny tryksag,
”Shaping a sustainable tomorrow” fra IWSS (International Wadden Sea School), som er en strategi for
bæredygtig udvikling, læring og formidling af verdensarven. I IWSS-strategien er det ikke kun bestyrelsen og de grønne organisationer der peger på, at der er udfordringer med bæredygtighed – man har
også forpligtet sig på det trilateralt.
Det blev også nævnt, at bestyrelsens strategi med færre, større, prioriterede projekter er ved at slå
igennem, især i forhold til bæredygtig turisme, hvor der er projekter med et samlet budget på 45 millioner kr. i samarbejde med andre.
Janne Liburd orienterede om projekterne på Mandø og i Tøndermarsken. I sidstnævnte projekt er klima på dagsordenen og dette ser formanden gerne, at nationalparken får mere fokus på fremadrettet.
Derefter blev nævnt, at nationalparken har en sund økonomi og finanslovsbevillingen er fra 2019 på
9.2 millioner. I forbindelse med økonomien anerkendte Janne Liburd Peter Saabye Simonsen for at levere og leve op til aftaler, godt hjulpet af sekretariatet.
Janne Liburd fortalte, at hun har ønsket genudpegning. Janne Liburd er glad for og stolt over det der er
opnået, og takkede i den forbindelse hele bestyrelsen og i særdeleshed de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres erfaring, viden, loyalitet, ordentlighed og indsats. Bestyrelse har kunnet og vil kunne
læne sig op af deres viden og erfaring og Janne Liburd vil arbejde på, at bestyrelsens kultur og værdier
lever videre i den nye bestyrelse. Hun takkede herefter hvert af de afgående medlemmer personligt og
med rosende ord.
H.C. Fuglsang orienterede om, at Svend Tougaard har planer om at lave en skrivelse om historikken i
Vadehavssamarbejdet, som han gerne ser bestyrelsen får til inspiration.
Tilskudspuljen:
Janne Liburd forklarede, at den store tilskudspulje er nedlagt og der fremover kun er den ’lille’ tilskudspulje til lokale projekter og netværksarrangementer.
Nationalparkskibet:
Janne Liburd kunne fortælle, at skibet har fremover fået en ny plads i Esbjerg, hvor skibet kan ligge, når
det er på besøg der. Peter Saabye Simonsen uddybede sekretariatets positive møde med Esbjerg
Kommune, som havde resulteret i et tilbud om en fast besøgsplads ved Esbjerg Strand, så skibet bliver
mere synligt, når det ligger i Esbjerg.
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 havde indstillet 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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Referat:
Kran på skibet:
Peter Saabye Simonsen fortalte, at man havde forventet, at geologerne kunne bruge skibets nuværende spil til deres arbejde, det har dog vist sig, at det ikke er tilstrækkeligt. Den kran vi har på skibet skal
derfor, hvis bestyrelsen ønsker det, modificeres, så den kan bruges til arbejdet med geologiske undersøgelser.
Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen, at udbrede kendskabet til skibet, så det kan blive brugt af flere
forskere og undervisningsinstitutioner samt bidrager til øget kendskab til Vadehavet og nationalparken. Derefter fulgte en generel drøftelse af muligheder og økonomi i forhold til modificering af kranen,
herunder brugerbetaling, udbudsmuligheder og behov. Bestyrelsen vurderede, at modificeringen er
omkostningsfyldt og i praksis overvejende vil kunne gavne en enkelt videnspartner, hvilket kunne tolkes som en forfordeling i forhold til andre videnspartnere. Derfor valgte bestyrelsen at afvente og se
om det på sigt vil blive relevant og derfor beholde kranen uden at modificere den.
Partnerudvalg:
Janne Liburd orienterede om, at partnerudvalget ønsker at udvide med en repræsentant for overnatningssektoren, da mange partnere tilhører denne sektor. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.
Kunstudvalg:
Det var foreslået, at udvalget ændres til et kulturudvalg fremfor et kunstudvalg. Bestyrelsen godkendte
ændringen, som udvider udvalgets indsatser, og bad sekretariatet udarbejde et kommissorium, som
bestyrelsen får til gennemsyn.
Naturudvalg:
Etablering af et naturudvalg var også foreslået, for at få faglige input til bestyrelsen og sekretariatets
arbejde i det hele taget. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et naturudvalg og uddybede med forslag
bl.a. kom netværksdannelse på bane og RUV, kommunernes Grønne Råd, Vandrådet, Naturrådet m.fl.
blev foreslået som sparringspartnere. Sekretariatet blev bedt om at udarbejde et kommissorium.
Herefter var der spørgsmål til Ledelsesorienteringen, som i øvrigt blev rost.
Peter Saabye Simonsen orienterede på opfordring om naturplanen for Rømø, som omfatter en rapport
fra Orbicon, som hurtigt kan færdiggøres. Der er en rapport/plan under udarbejdelse og bestyrelsen
kan forvente at få den i første kvartal 2019. Projektet passer i øvrigt godt ind i udviklingsplanen for
Rømø.
Preben Friis-Hauge vil undersøge status på tilskud til ”Kunst, Kultur og Kobbersnepper” i Regionen og
orienterede om, at der var givet tilsagn om tilskud til Vadehavets Formidler Forum fra Varde Kommune
for de næste 2 år.

5

Janne Liburd kvitterede for, at der er indgået græsningsaftale på 70 ha i Varde Ådal området og bad
Kjeld Andreasen om at orientere om foreningen.
Kjeld Andreasen fortalte, at der har været bestyrelsesmøde i græsningsforeningen og at der, ud over
de 70 ha i Vardeområdet, også er yderligere et område i udsigt. Han orienterede om, at bestyrelsesmedlemmerne havde haft store udgifter til udlæg og ønskede en kontantoverførsel til foreningen.
Peter Saabye Simonsen blev opfordret til at forklare, hvorfor pengene ikke umiddelbart kan overføres.
Forklaringen er, at der ikke er lovhjemmel til at udbetale tilskud på forhånd. Problemstillingerne med
nationalparkernes muligheder for at yde tilskud / støtte mv. til naturprojekter i relation til landbrug,
som er omfattet af de minimis og de særlige rammer for tilskud til landbrug, er taget op med departementet og de arbejder videre og vil drøfte sagen med EU.
Preben Friis-Hauge roste arbejdet i græsningsforeningen, særligt i forhold til Operation Engsnarre.
Mikael Nørby-Lassen gjorde opmærksom på, at de grønne organisationer med fordel kan bidrage til at
påvirke mulighederne for at kunne yde tilskud fra nationalparkerne til naturforbedringer i landbruget.
Beslutning:
 Bestyrelsen besluttede, at kranen ikke modificeres, men at man beholder kranen og afventer situationen.
 Bestyrelsen godkendte, at partnerudvalget udvides med en repræsentant fra overnatningssektoren.
 Bestyrelsen godkendte, at Kunstudvalget ændrer navn til Kulturudvalget og at der arbejdes med et
forslag til kommissorium for Kulturudvalget, som senere skal godkendes af bestyrelsen.
 Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med et forslag til kommissorium for Naturudvalget,
som senere skal godkendes af bestyrelsen.
Status for projekter fulgte på fællesmødet.
3.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt
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 havde indstillet at:
 Bestyrelsen afgør om rådets sammensætning er den rette.
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Referat:
Janne Liburd orienterede om, at bestyrelsen får lov til at fortsætte med det nuværende antal medlemmer og bad herefter bestyrelsen drøfte, om rådet har den rette sammensætning.
Svend Tougaard gjorde opmærksom på, at det fra rådets medlemmers side tilkendegives, at det er et
fint, bredt sammensat forum og selvom det er et stort råd, går det godt. Fremmødet er dog ikke lige
godt fra alle sider.
Janne Liburd påpegede, at bredden i rådet og dermed i lokalsamfundet udgør nationalparkens bedste
ambassadører. De udfører et enestående stykke arbejde og opfordrede til, at man holder fast i den
brede sammensætning og dermed antallet af medlemmer.
Bestyrelsen roste rådet for deres arbejde, som blandt andet havde medført, at modstanden mod nationalparken er stort set forstummet og besluttede, at rådet fortsætter uændret i antal og sammensætning.
Beslutning:
 Bestyrelsen afgjorde, at rådets sammensætning er den rette.
4.

Temamøde - Beslutningspunkt
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:
 Bæredygtig turisme, code of conduct, rekreative balancer
 Livet i vandet bl.a. sæler, snegle, orme, laks, snæbel
 Vadehavets geologi
 Vadehavets botanik
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 Vadehavets insekter
 Moderne naturforvaltning i ådale
 Turismen ved Vadehavet nu og tidligere
Resumé:
Bestyrelsen beslutter emner for temamøder 2019-2024.
Sekretariatet havde indstillet 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.
Referat:
Janne Liburd orienterede om, at der fremover kun er ét årligt temamøde og bad bestyrelsen komme
med forslag til en ny emneliste.
Bestyrelsens medlemmer foreslog:









Moderne naturforvaltning i ådalene.
Livet i vandet.
Bæredygtig turisme.
Turisme, historie og kultur.
Græsningsprojekter, udbrede kendskabet til arbejdet – evt. under moderne naturforvaltning.
Moderne botanik med felttur, kan kombineres med faunabog for nationalparken som udkommer
om et år.
Tidevandets påvirkning af natur og kultur.
Microbiologi – alt det vi ikke kan se.

Det blev herudover foreslået, at man inddrager ”code of conduct” i alle temamøder og at man vurderer, om man senere skal gå tilbage til to årlige temamøder. Herudover blev det foreslået, at ture ud i
nationalparken bliver en del af møderne, hvor det er relevant. Man kunne eventuelt se på formen af
møderne, som vil komme til at foregå hos Vadehavets Formidler Forums medlemmer på skift.
Bo Jessen og Lars Brink Thygesen gjorde opmærksom på å-projekter og Collective impact, hvor man
arbejder med multifunktionel jordfordeling, som også omfatter heder.
Janne Liburd samlede op på forslagene og det blev besluttet at gå videre med følgende:





Moderne naturforvaltning i ådale (græsning og insekter).
Livet i vandet.
Turisme i forhold til kulturhistorie / bæredygtig turismeudvikling.
Flora – med Søren Vindings bog i 2021 – herunder evt. heder som forsvinder.

Bestyrelsen evaluerede temamøderne i 2018, som havde haft stor tilslutning.
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Janne Liburd havde været særligt spændt på temamødet i Schweizerhalle i Tønder, som gav et helt andet og tiltrængt billede på nationalparken. Hun fandt at det var et flot arrangement. Marco Brodde
fortalte, at nogle havde tårer i øjnene dagen efter og at produktionen havde været rigtig fin.
Marco Brodde roste også temamødet på Fiskeri- og Søfartsmuseet, som havde været meget spændende og en øjenåbner, særligt oplægget af Dr. Karen Wiltshire om monitering af fisk, skaldyr og vanddyr
havde været godt.
Der var generelt stor tilfredshed med temamøderne i 2018.
Beslutning:
 Bestyrelsen godkendte, 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 besluttede 4 temaer for de kommende års temaarrangementer:
1.
2.
3.
4.

Moderne naturforvaltning i ådale (græsning og insekter).
Livet i vandet.
Turisme i forhold til kulturhistorie / bæredygtig turismeudvikling.
Flora – med Søren Vindings bog i 2021 – herunder evt. heder som forsvinder.

 Bestyrelsen kommenterede / evaluerede temaarrangementer afholdt i 2018.
5. Økonomi - status Budget 2018 samt Budget 2019 – Orienterings- og Beslutningspunkt
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
8/10-2018:
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
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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
 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 havde indstillet at:
 Bestyrelsen godkender budget 2018 og 2019 samt budgetrammer for 2020-2022
Referat:
Janne Liburd spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til budgettet.
Preben Friis-Hauge opfordrede til, at nationalparken støtter Vadehavsforum, særligt hvis de får en rolle i det kommende Partnerskabscenter i Wilhelmshaven.
Janne Liburd orienterede om, at Vadehavsforum havde en anstrengt økonomi og det var derfor nationalparken støttede Vadehavsforum i 2018 med begrundelsen, at det er et vigtigt demokratisk forum.
Bestyrelsen ønskede et oplæg fra Vadehavsforum, som de kan tage stilling til, før de tager beslutning
om eventuel støtte i 2019.
Kjeld Andreasen spurgte om ikke forbrugte midler til græsningsforeningen bliver overført fra 2018 til
2019, det bekræftede Peter Saabye Simonsen.
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Janne Liburd gennemgik kort budgettet og lukkede herefter punktet.
Beslutning:
• Bestyrelsen godkendte budget 2018 og 2019 samt budgetrammer for 2020-2022
6. Vadehavets Formidler Forums plan 2019-2024 - Beslutningspunkt
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.
Resumé:
Der er følgende beslutningspunkter:
Godkendelse Vadehavets Formidler Forums plan for 2019-2024.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Bestyrelsen drøfter og godkender Vadehavets Formidler Forums plan for 2019-2024.
Referat:
Janne Liburd bad Peter Saabye Simonsen orientere om processen.
Kort fortalt er planen udviklet igennem flere workshops, hvor Vadehavets Formidler Forum har forholdt sig til hvad de vil fremover, hvem de vil være noget for og hvad der skal prioriteres. På den baggrund blev der formuleret en ambitiøs vision for Vadehavets Formidler Forum ”Formidling i verdensklasse” og en plan der skal indfri visionen. Planen er afstemt med nationalparkens plan og planen for
Strategiforum Vadehavet som Verdensarv. Den nye plan har følgende primære indsatsområder:
 Kompetenceudvikling af især formidlerne
 Skarpere intern og ekstern kommunikation
 Produktudvikling i form af nye lærings- og oplevelsestilbud.
Næste skridt bliver at søge udviklingsmidler hos fonde.
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Marco Brodde roste planen. Glæden ved fællesskabet var falmet over årene og han frygtede, at samarbejdet smuldrer og det vil blive svært at finde i hvert fald kommunal finansiering, hvis det ikke løftes
og man finder tilbage til fællesskabet. Han opfordrede til, at projekterne bliver bredt ud til medlemskredsen, så kontakten bliver tættere. Eksempelvis ”code of conduct” er svært at arbejde med og her
kan man bedre løfte opgaven sammen, da ejerskab gør det nemmere at implementere.
Janne Liburd orienterede i forbindelse med ”code of conduct” om, at havnene ifølge Leeuwarden deklarationen skal arbejde på en maritim ”code of conduct”.
Beslutning:
 Bestyrelsen drøftede og godkendte Vadehavets Formidler Forums plan for 2019-2024.
7. Evaluering – Orienteringspunkt
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 havde indstillet at:
 Bestyrelsen drøfter og evaluerer de sidste 4 års bestyrelsesperiode og ditto for de foregående 4 år.
Referat:
Janne Liburd forklarede, at ikke alle bestyrelsens medlemmer kunne evaluere på alle 4 år, da nogle
havde siddet kortere tid, men opfordrede alligevel alle til at byde ind.
Preben Friis-Hauge gav udtryk for, at der er etableret godt samarbejde kommunerne og nationalparken imellem. Mange af de tiltag man havde foreslået er ført ud i livet og han følte sig som en medspiller i verdensarven og vadehavsregionen. Græsningsprojektet er noget man er særlig glade for i Varde
Kommune.
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Hanne Voetmann syntes det havde været en fin 4-årig periode, og roste Janne Liburd for, at hun kommer godt rundt i nationalparken. Peter Saabye Simonsen havde indført strategi og kommunikationsplan, fine budgetter og ledelsesorientering samt en fastholdelse af retning. Der var et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, men hun fandt det ærgerligt, at udpegningen af bestyrelsesmedlemmer ikke
passer med kommunalvalgene, for det tager lidt tid, før de nye medlemmer er kommet på plads i arbejdet.
Marco Brodde syntes der var en fin balance med en professionel bestyrelse med overordnede beslutninger og små beslutninger, som måske ikke ændrer så meget, men viser vejen. Sekretariatet er altid
åbne overfor nye idéer og drøftelser og det er betryggende for baglandet, at man kan gå direkte til sekretariatet og drøfte sager og få lokal opbakning.
Kjeld Andreasen syntes, at der havde været mere at tage stilling til for 8 år siden, og at sekretariatet efterhånden har overtaget projekterne og bestyrelsen derved ikke er så tæt på de konkrete projekters
hverdag.
Britt Schak Hansen tilsluttede sig Hannes kommentarer. Hun kommenterede på Kjeld Andreasens udtalelse og gav udtryk for, at der er et andet mødeniveau end i starten af nationalparkens eksistens, og
at der er etableret et sekretariat med det formål at løfte opgaverne, hvilket naturligt har givet færre
bestyrelsesopgaver. Man er inde i en anden fase og det er fint at mødeaktiviteten og dermed opgaverne er nedbragt til et mere almindeligt bestyrelsesniveau.
Hanne Voetmann kommenterede også på Kjeld Andreasens udtalelse. Det sekretariatet gør, er at
komme med en sagsfremstilling. Tidligere fik man fremlagt en sag som man blot talte om. Det havde
endvidere været en god beslutning man tog, da man valgte at de ansatte ikke længere skulle med til
møderne, da deres orientering nu er i ledelsesberetningen. Den første periode var en spændende,
men svær periode, som var naturligt præget af opstartens mange usikkerheder, herunder blandet andet at formanden, med en stor indsats, alene havde udgjort sekretariatet i de første fire måneder. Der
havde været mange valg og beslutninger at tage, og man kunne ikke sammenligne de 2 perioder.
H.C. Fuglsang gav udtryk for, at man for 8 år siden havde været pionerer med mange idéer. Kendetegnet ved den siddende bestyrelse er den gode dialog og den skal forhåbentligt bevares i den nye bestyrelse. H.C. Fuglsang roste Janne Liburd for, at hun var kommet hurtigt ind i sagerne og for den gode
tone på møderne. Han mente, at sekretariatsledelsen fungerer rigtig godt og foreslog, at man ansætter
endnu en naturmedarbejder, så man kan få løftet flere opgaver på natursiden. Det har været dejligt
med den opbakning vi har opnået i nationalparken. Man hører aldrig mere negative udtalelser, det har
været dejligt og beviser, at vi har fået implementeret nationalparken bedre hos befolkningen.
Lars Brink Thygesen roste formand, næstformand og sekretariat. Det er vigtigt, at man viderefører
holdningen, at det er nationalparken man diskuterer, baglandet er ikke i fokus. Det er blevet et meget
professionelt sekretariat med Peter Saabye Simonsen ved roret i driftsfasen. Opstartsfasen havde været noget helt andet, men også godt. Det havde altid været dejligt at komme til møderne og tage med
på studieturene.
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Svend Tougaard var enig i, at det havde været spændende at se, hvordan arbejdet havde udviklet sig.
Han roste både tidligere og nuværende formand og sekretariat.
Mikael Nørby-Lassen roste de strømlinede møder og foreslog et introforløb til de nye bestyrelsesmedlemmer, da der er mange begreber og samarbejdspartnere at holde styr på.
Lars Brink Thygesen gjorde opmærksom på, at man nogle gange har manglet værktøjer. Han gjorde
opmærksom på, at de afgående medlemmer fortsætter arbejdet ude i nationalparken og opfordrede
til, at man bruger den tidligere bestyrelse fremadrettet. Værktøjskassen kan aldrig blive for stor!
Janne Liburd påskønnede den gode tone og det, at man ikke stemmer, men drøfter sagen til konsensus
opnås. Der er en ordentlighed i bestyrelsen, ikke mindst takket være den første bestyrelse. Det at have
et rum sammen, hvor man lærer hinanden at kende, inden man samles for at fungere som en bestyrelse, er optimalt. Det tager tid at komme ind i sagerne.
Janne Liburd takkede endnu engang bestyrelsen for deres indsats.
8. Planlægning af møderække 2019 – Beslutningspunkt
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.
Sekretariatet havde indstillet at:
 Bestyrelsen godkender forslag til møderække 2019
Referat:
Janne Liburd spurgte, om man ønskede at godkende møderækken med forbehold for den nye bestyrelses indspil.
Bestyrelsen besluttede at ændre den første dato og lade det være op til den nye bestyrelse at fastlægge den endelige møderække.
Beslutning:
 Bestyrelsen godkendte forslag til møderække 2019 som forslag til den nye bestyrelse, dog flyttes
mødet 19. februar til 20. februar.
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9. Udvidelse af Nationalpark Vadehavet - Beslutningspunkt
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.
Referat:
Janne Liburd orienterede om, at der ikke var en konkret sag til fremlæggelse, men at man så snart man
har det, vil fremlægge den for bestyrelsen.
Peter Saabye Simonsen foreslog, at dette kan blive en opgave for rådet at kommentere på, da der kan
blive flere principielle diskussioner, eksempelvis om man vil acceptere ”huller” i nationalparkens område. Hvis en lodsejer ønsker at indgå i nationalparken med et større areal, hvori også indgår enkelte
jordlodder ejet af andre lodsejere, er det så en god idé? Hvilke værdier skal der lægges vægt på når
nye arealer skal indlemmes – kun naturmæssige værdier eller kan bygningsværdier også indgå? Der er
således flere usikkerheder, som rådet kunne drøfte og komme med anbefalinger til.
Kjeld Andreasen påpegede, at der kan komme ønsker om at komme ud af nationalparken, hvis man
åbner for at tage områder ind.
Peter Saabye Simonsen nævnte, at det er Ministerens beslutning og at lodsejere kan gå udenom nationalparken og direkte til ministeren, hvis de ønsker at komme ind eller ud. Nationalparkerne Mols
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Bjerge og Thy havde også haft lodsejere med ønsker om optagelse i nationalparkerne og de to nationalparker har grebet det lidt forskelligt an.
Beslutning:
 Bestyrelsen godkendte, 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 om muligt, og hvis lodsejeren vil, 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
Preben Friis-Hauge informerede om, at LAG Fanø-Varde har åbnet for ansøgning af midler til forprojekter. Herudover orienterede han om, at man er i gang med en helhedsplan for Varde by, herunder områder der grænser op til nationalparken og åen.
Mikael Nørby-Lassen spurgte om man er færdig med første fase af ”Realdania - velkomsten til Rømø
og Nationalpark Vadehavet og Verdensarven”. Dette bekræftede Peter Saabye Simonsen og tilføjede,
at der arbejdes på at få projektet udvidet med formidling mv.
Hanne Voetmann spurgte, om man var opmærksomme på Friluftsrådet udlodningsmidler pr. 1. februar
2019? Dernæst at 2020 er naturens år, hvor man laver en stor tv-serie om naturen og om hvad der
sker i den, her er Friluftsrådet koordinator og i løbet af 2019 kommer der mere information.
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