Referat - ENDELIGT

Udsendt 27. juni 2014

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 11. juni 2014
Mødested: Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg
Mødet fandt sted fra kl. 14.00 til 18.30

Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene (næstformand)
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Landbrug & Fødevarer
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Erik Buhl Nielsen (EBN)
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Laurids Rudebeck (LR)
Britt Schak Hansen (BSH)
Hanne Voetmann (HV)
Anette Fonder Nielsen (AFN)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Jette Beck (JB)
Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Svend Tougaard (ST)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
Sara Lindholt (SL)
John Frikke (JF)
Søren Christensen (SC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

Afbud
Afbud

Afbud

Punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden samt præsentation af Sara
Lindholt
Bent Poulsen bød velkommen og præsenterede Jacob Justesen, som er køkkenchef på Hotel Britannia. Jacob Justesen fortalte, at partnerskabet havde
været en gave for Hotel Britannia, og at Vadehavet er noget, de ønsker at
satse på i deres markedsføring. Britannia udbyder gourmetophold med Vadehavstema – både Østerssafari og Sort Sol kombineret med ophold samt
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kokkeskole, hvor man også bruger Vadehavets råvarer. Herudover samarbejder Britannia med Destination Sydvestjylland omkring Oyster Trophy
Week. Jacob så Vadehavet som mere end kveller og havtorn, det rummer
langt mere. Jacob var tilfreds med, at Partnerudvalget er selektivt i forhold
til, hvem man indgår partnerskab med, og kunne fortælle, at Britannia bruger Vadehavets logo i deres annoncer, og at de indgår samarbejde med
formidlere i nationalparken, hidtil har det været Jesper Voss gennem Fanø
Turistbureau og Vadehavscentret ved Ribe.
Der blev spurgt ind til, om man kunne forestille sig, at Britannia ønsker at
indgå i sponsorater – hvilket Jacob Justesen vurderede kunne være en mulighed, som nationalparken kan tage op med den øverste ledelse af hotellet.
Der var herefter en kort snak i Bestyrelsen om, hvad partnerskabet indebærer og kriterierne for at blive partner.
Bent Poulsen orienterede om, at Thyge Jensen døde mandag den 9. juni efter kort tids sygdom. Nationalparken sender en bårebuket i forbindelse med
bisættelsen fredag den 13. juni, hvor John Frikke og Thomas Holst deltager.
Bent bød velkommen til sekretariatets nye medarbejder - Sara Lindholt, som
har været ansat siden 1. maj. Sara er uddannet forstkandidat og har arbejdet med administration, økonomi, projekter og formidling i Naturstyrelsen
og senest for Naturpark Randers Fjord. Sara har fået ansvar for skibsprojektet, mobilapplikationen og Projekt Friluftsturisme samt behandler ansøgninger i 450.000 kr. puljen.
Dagsordenen blev godkendt.
2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse – herunder afrapportering fra møde i Nationalparkrådet d. 14/5
Sekretariatets kalender blev drøftet, Bestyrelsen ønsker fortsat at få en kort
opdatering, men vil gerne, at det kun er projektrelaterede møder der fremgår samt at beskrivelsen af møderne i højere grad beskriver indholdet i mødet. Administrative og mere interne møder udelades fra oversigten.
Mette Guldberg orienterede om Rådsmødet. Herunder havde hun bl.a. fokus
på græsning. Flere i Rådet havde den opfattelse, at der kan blive et generelt
problem med at finde kreaturer til afgræsning, og Rådet havde derfor anmodet Bestyrelsen om at have fokus på dette.
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Bestyrelsen drøftede emnet, og det blev foreslået, at man kunne rette henvendelse til Folketingets Miljøudvalg/ Udvalget for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, for at gøre opmærksom på et behov for forbedrede tilskudsmuligheder for at fremme græsning af naturarealer, herunder at der fremadrettet
opereres med en driftsform, som hedder naturpleje. Emnet vil blive taget op
i Nationalparkens græsningsudvalg på deres næste møde. I øvrigt fortalte
Bent Rasmussen, at der hidtil ikke havde været problemer med at skaffe
græsningsdyr til Naturstyrelsens arealer i området. Nationalparkens græsningsudvalg oplevede også en stor interesse for at indgå i projekter.
Herudover havde Rådet talt om, hvilke formandskvalifikationer, der bør fokuseres på, når Miljøministeren skal udpege en ny formand for Nationalpark
Vadehavet i starten af 2015. Rådet havde lavet en liste, som de var enige
om var kvalifikationer, man ønskede hos en formand. Bestyrelsen besluttede, at Rådets forslag til formandskvalifikationer indsendes til Miljøministeriet, med Bestyrelsens opbakning. Sekretariatet udarbejder en skrivelse, som
kommer i kort høring hos Bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes t-shirts og kasketter med logo til
Rådet.
3.

Status for projekter
Sekretariatet havde forud for mødet udsendt skriftlige statusbeskrivelser
som vanligt, men herudover havde sekretariatet en mere specifik gennemgang af følgende projekter:
• Indvielse af den danske del af Vadehavet som verdensarv den 4. august 2014
• Nationalparkdagen – afrapportering og kort evaluering
Thomas Holst orienterede om udnævnelsen til Verdensarv. I Harlingen
i Holland er man ved at arrangere en lille event, når Verdensarvsfliserne bliver lastet ombord på Alexander von Humboldt (et tysk skib)
og sejlet fra Holland til Danmark i starten af juli.
Der er bestilt fliser med motiv malet af Else Pia Martinsen Erz. Motivet
er kyststrækningen af de 3 Vadehavslande markeret med 3 fugle, og
der indgår også konturer af mennesker. Leret, som stenene er lavet
af, er hentet i Vadehavet. Fliserne laves i blå/hvide nuancer og bliver
50 x 50 cm. Der bliver bestilt 1 flise til Varde, 1 til Esbjerg, 2 til Tønder, 2 til Fanø og 1 til Nationalparksekretariatet. Bestyrelsen udtrykte
stor tilfredshed med motivet.
I forbindelse med indvielsen/deltagelsen i Tall Ships Races har man
fået et område på kajen hvor Alexander von Humboldt vil ligge til kaj.
Der bliver sat 2 telte op, det ene telt skal fungere som gourmetre-
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staurant med Vadehavsspecialiteter og det andet som formidlingstelt.
Vadehavets Formidlerforum vil medvirke gennem Fiskeri- og Søfartsmuseet, repræsentanter for Mit Vadehav og fotos fra Fotokonkurrencen vil blive udstillet. Yderligere formidlere vil evt. også indgå. Spiseriget (et spisested i Varde og partner) vil stå for salg af produkter fra
nationalparkpartnere og aktører indenfor Sydvestjyske Smagsoplevelser.
Indvielsen til verdensarv kommer til at foregå på havnen og der vil
bl.a. være taler ved Miljøminister Kirsten Brosbøl, Esbjergs borgmester Johnny Søtrup, Nationalpark Vadehavets formand Bent Poulsen.
Der vil efterfølgende være reception på Schackenborg.
I weekenden under Tall Ships Races vil der muligvis blive arrangeret
en kokkeevent.
Der vil i ugerne efter være lokale indvielser, hvor fliserne bliver fremvist og lokale verdensarvssøjler vil blive afsløret.
• Esbjerg – ikke fastsat
• Tønder - 16. august
• Nationalparksekretariatet - formentlig 17. august
• Varde - 24. august (i forbindelse med Varde Å Dag)
• Fanø - 18. oktober (i forbindelse med Fanø lokal Vadehavsfestival)
Naturstyrelsen har haft det koordinerende arbejde med UNESCO og
Kulturstyrelsen samt Det Trilaterale Vadehavssekretariat. Der er pressesamarbejde mellem de 4 Vadehavskommuner, Nationalpark Vadehavet, Miljøministeriets departement, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen. Det er et stort arbejde med mange små detaljer.
Bent Rasmussen fortalte at UNESCOs Verdensarvskomite behandler
ansøgning om optagelse af den danske del af Vadehavet på verdensarvslisten på deres 38. møde i Doha, Qatar i perioden 19. – 23. juni.
Der vil være en dansk delegation til stede, hvori bl.a. Anne Husum fra
Naturstyrelsen indgår. Anne vil melde tilbage til Danmark, når der er
truffet en afgørelse i forhold til ansøgningen om optagelse af den danske del af Vadehavet.
Thomas Holst orienterede om den netop afholdte Nationalparkdag,
hvor der havde været en række aktiviteter i hele nationalparken og
hvor partnerne havde annonceret sammen i lokale aviser og ugeblade
og via Kultunaut.
Thomas viste billeder fra et arrangement på Skallingen i samarbejde
med NaturKulturVarde. Der havde været en traktorbus, som kørte
besøgende ud på Skallingen, hvor der var formidlingsture samt fokus
på græsning på Skallingen. Der var også smagsprøver på blandt andet lam. NaturKulturVarde vil gerne lave noget i den stil fremadrettet.
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Preben Madsen, kokken fra Sønderskov Slot, havde vist hvordan man
bruger urter og kød fra området.
Der blev også vist billeder fra et arrangement i Buntjeballum, hvor
Erhard Ehmsen fra Vadehavssmedjen stod for et arrangement, hvor
man havde sunget tidevandet ind.
Den største event havde været Marbækdagen, som havde haft næsten 4.500 deltagere. Det er ca. 1.500 flere end tidligere, hvilket
Myrthuegård mener kan tilskrives samarbejdet med Nationalpark Vadehavet om øget annoncering.
Vadehavscentret havde haft et mindre arrangement med morgenvandring og morgensang.
Herudover havde de 3 nationalparker i fællesskab haft en fotokonkurrence, hvor John Frikke havde siddet med i juryen. Vinderne offentliggøres snarest via Facebook, nationalparkernes og selve konkurrencens hjemmesider og vinderbillederne udstilles i forbindelse med Tall
Ships Races.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at arrangementerne var spredt
ud over hele nationalparken og at der var annonceret samlet. Også offentliggørelsen via Kultunaut havde fungeret optimalt. Bestyrelsen besluttede at
fortsætte i samme spor til næste år.
Herefter gennemgik Bestyrelsen kort status på projekter. Mette Guldberg
mindede om, at det skal præciseres, når der er tale om et samarbejdsprojekt, der gennemføres som led i samarbejdsaftalen med Vadehavets Formidlerforum.
Bent Poulsen orienterede kort om John Frikkes høringssvar i forbindelse forsøgsfiskeri af østers. Høringssvaret blev rost og drøftet. Bent Rasmussen
orienterede om, at Naturstyrelsen havde modtaget en række høringssvar og
endnu ikke havde færdigbehandlet sagen.
Kjeld Andreasen orienterede om græsningsudvalgets arbejde og fortalte
blandt andet:
• Konsulent Christian Andersen er i færd med at besøge lodsejere og
identificere mulige samarbejdspartnere til gennemførelse af græsningsprojekter. Besøgene sker på baggrund af en oversigt over lodsejere i udvalgte området, som forud har modtaget et brev fra Nationalparksekretariatet om det forestående besøg. Der er fundet arealer,
hvor man muligvis kan starte projekter op.
• Udvalgets arbejde er generelt præget af stor idérigdom, og nye emner med relation til afgræsning, eks. afsætning af græsningsdyr, drøftes jævnligt.
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John Frikke supplerede med, at udvalgets sammensætning med bl.a. to aktive landmænd giver god synergi. Et tilbagevendende punkt i udvalgets
drøftelser er spørgsmålet om at få tilstrækkelig god økonomi i naturplejen
med græsningsdyr. Der er fra flere sider ytret ønske om at få en vurdering
af nationalparkens mulighed for at yde supplerende tilskud.
Bent Rasmussen gjorde i denne forbindelse stærkt opmærksom på, det ikke
vil være lovligt for nationalparken at yde supplerende direkte støtte til
græsningsprojekter oven i de tilgængelige landbrugsstøtteordninger.
Bestyrelsen drøftede herefter Nationalpark Vadehavets muligheder for at få
forbedret tilskudsmulighederne ved at rette henvendelse til Folketingets udvalg for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri og/eller Miljøudvalget. Græsningsudvalget vil tage emnet op på det kommende møde og komme med et konkret
oplæg.
John Frikke orienterede herefter om et nyt projektinitiativ ved Ribe Vesterå,
hvor en aktivitetsgruppe har bedt om nationalparkens hjælp til et projekt,
som skal bestå af ”3 ben”:
• en sti fra Ribe by til Vadehavet
• genopretning af åen samt
• græsning af ådalen
hvilket muligvis vil kunne få storken tilbage til Ribe. Sidstnævnte vil ifølge
Kurt Jakobsen kunne give rigtig meget igen til Ribe. Bestyrelsen vil blive
orienteret nærmere, når der foreligger konkrete projektbeskrivelser.
Britt Shak Hansen spurgte ind til kriterier for nationalparkpartnerskab, og
Søren Christensen fortalte, at specielt kriterierne for at kunne godkende
produkter fra nationalparken udfordrer partnerudvalget. På partnerudvalgsmødet i den kommende uge vil man vurdere kriterierne nærmere og
eventuelt bestille en markedsundersøgelse, der skal afdække forbrugerens
forventninger til et nationalparkprodukt. Jette Beck bad i denne forbindelse
om, at udvalget ser på muligheden for at et særskilt analyseresultat, der
skal vise lokalbefolkningens indstilling til, hvad der skal kendetegne et nationalparkprodukt.
Bestyrelsen bad afslutningsvis sekretariatet at skærpe beskrivelserne af
projekterne i de udsendte statusbeskrivelser, og særligt om at præcisere
udviklingen i projekterne siden sidste bestyrelsesmøde i kommentarfeltet og
undgå længere baggrundsbeskrivelser med det formål, at give et hurtigere
overblik.
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4.

Budgetopfølgning
Sekretariatet orienterede om status for økonomi med data for forbrug per
1. juni 2014 samt kom med oplæg til revideret budget for den resterende
del af 2014.
Sekretariatet havde indstillet: at der af de udisponerede midler på
1.020.000 kr. afsættes 106.000 kr. til nyt oplag af nationalparkmagasinet
og at det resterende beløb på 914.000 kr. anvendes til medfinansiering af
Projekt Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet.
Thomas Holst orienterede om Projekt Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet, som har et samlet budget på 4.800.000 kr. Der er opnået tilsagn om
støtte på 2,4 mio. Kr. fra Det Syddanske Grøn Vækst Program, og i alt
200.000 kr. fra de fire Vadehavskommuner. Nationalpark Vadehavet har
hidtil afsat 400.000 kr. til medfinansiering. Der vil således være behov for
at finde yderligere medfinansiering for 1,8 mio. kr. Sekretariatet vil fortsætte bestræbelserne på at opnå yderligere finansiering fra fonde, men lykkedes det ikke, vil der være behov for at afsætte yderligere 886.000 kr. i
2015 budgettet. Der er forhåbning om at kunne opnå støtte fra bl.a. Nordea-fonden, men for at projektet kan realiseres inden udløbet af tilsagnet
fra Det Syddanske Grøn Vækst Program med udgangen af juni måned 2015,
vil det være nødvendigt at sætte det i gang nu.
Bestyrelsen drøftede projektet, som har mange elementer i forhold til beskyttelseslinjer, Vadehavsbekendtgørelsen mv, og udtrykte usikkerhed i
forhold til, om man kan overholde tidsfristen, som er 1. juli 2015. Bestyrelsen tilkendegav deres opbakning til opstart af projektet og allokering af
midler til dette som foreslået. Det forudsættes dog:
• at Sekretariatet udarbejder en ny tidsplan for projektet, som forelægges
bestyrelsen på mødet den 10. september.
• at Sekretariatet undersøger om NaturErhversstyrelsen stiller krav om, at
hele projektet gennemføres som beskrevet, eller om der kan laves en
delvis gennemførelse med udbetaling af en tilsvarende andel af støttebeløbet. Sekretariatet vender tilbage med en realistisk tidsplan på Bestyrelsesmødet den 10. september.
Britt Shak Hansen tog forbehold for projektet på det foreliggende grundlag.
Det første oplag på 40.000 eksemplarer af Nationalparkmagasinet er allerede uddelt, så man vil gerne lave et oplag på minimum 20.000 eksemplarer,
med en ny forside, leder og let redigeret indhold, der viser, at Vadehavet er
blevet verdensarv. Bestyrelsen godkendte at der trykkes et nyt oplag på
20.000 Nationalparkmagasiner.
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5.

Afrapportering fra møde i Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse med
fokus på den trilaterale arbejdsplan for den kommende formandsperiode og inddragelsen af NP Vadehavet
Thomas Holst Christensen gennemgik resultaterne af mødet i Den Trilaterale
Vadehavsbestyrelse den 20. – 21. maj.
Mødet fandt sted i Groningen og Schiermonnikoog. Det var det første møde
med Co Verdaas som ny formand. Der var enighed om, at man skal have
verdensarven som det fælles omdrejningspunkt fremadrettet.
Blandt de meget konkrete indsatsområder er bl.a. oprettelsen af et fælles
trilateralt videnscenter, som især Tyskland ønsker fremmet. Et andet emne
er oprettelsen af en fælles trilateral Vadehavsfond med eget sekretariat og
en grundbevilling de første tre år, hvorefter fonden skal være i stand til at
generere egne fondsmidler til drift og udvikling. Fonden skal referere til den
trilaterale vadehavsbestyrelse. Fra dansk side havde man tilkendegivet, at
den danske nationalparkkonstruktion med en fondsløsning havde visse ligheder med den foreslåede trilaterale løsningsmodel, og det vil derfor være
væsentligt for os, at undgå, at der opstår en konkurrence mellem nationalparkens fundraising og en tilsvarende trilateral indsats. Desuden vurderes
det som tvivlsomt om der kan skabes opbakning til den foreslåede 3-årige
grundbevilling til den trilaterale fond.
Man havde under mødet drøftet videreførelse af de eksisterende arbejdsgrupper og formandskab for disse. Fra dansk side var der et ønske om at slå
arbejdsgruppen for verdensarv og arbejdsgruppen for bæredygtig turismestrategi sammen. Dette var der dog ikke opbakning til fra de øvrige to lande. Thomas gennemgik kort de forskellige arbejdsgrupper og fortalte, at
Danmark havde fået formandsskabet for verdensarv arbejdsgruppen. Det
bliver Anne Husum Marboe fra Naturstyrelsen Vadehavet, der kommer til at
varetage denne funktion.
Det trilaterale vadehavssekretariat har fra dets oprettelse i været under
dansk ledelse i 29-30 år og man er nu ved at finde en ny leder. Der bliver
afholdt samtaler i juli.
Thomas orienterede om, at der vil være lejlighed til at tage afsked med Jens
Enemark, som har været leder af vadehavssekretariatet i næsten 30 år, den
28. august ved en afskedsreception i Wilhelmshaven.

6.

Årsrapport 2013
På grund af sygdom og øvrige aktiviteter er færdiggørelsen af årsrapporten
ikke gennemført. Det blev aftalt, at Thomas Holst laver en aftale med Den-
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nis Grønnegaard Mejer i Naturstyrelsen, om hvornår man skal have den
færdig.
7.

Ansøgninger om støtte
Der forelå følgende ansøgninger:
7.1
Nak og Æd arrangement i Vester Vedsted som opfølgning på udsendelse med ederfuglejagt i Vadehavet
7.2
Kursus for frivillige fugleoptællere (er bevilget af sekretariat/formand)
7.3
Havneby billedudstilling/Rømø billedpark
7.4
Udstillingsfolder og plancher til Hjerting Kanelag
7.5
Guidekursus for Løgumklosterguiderne og samarbejdspartnere
7.6
Vadehavsaktiviteter i tilknytning til Ribe Byferie
7.7
Promoveringsmateriale for Ella Bella
7.8
Ansøgning om støtteskrivelse fra Ribe Træskibslaug
7.9
Bænk dig på Rømø
Sekretariatet havde indstillet:
Ad 7.1: Det indstilles, at der bevilges 25.000 kr til Vester Vedsted Jagtforening til støtte for arrangementet ”Nak & Æd”. Der stilles vilkår om at projektet gennemføres i samarbejde med holdet bag Nak & Æd udsendelserne
og at arrangementet er offentligt tilgængeligt. Der er i det fremsendte budget ikke medtaget udgifter til annoncering, men det forudsættes at arrangementet annonceres i dagspressen som beskrevet i ansøgningen.
Ad 7.2: Sekretariatet og Nationalpark Vadehavets formand har bevilget et
beløb på op til 12.000 kr. til betaling for danske deltagere i et kursus for frivillige fugleoptællere. Kurset er afholdt og der var desværre kun en dansk
deltager, så udgiften begrænses til ca. 1.500 kr.
Ad 7.3: Det indstilles, at der bevilges et beløb på 15.000 kr. til Rømø Billedpark. Projektet understøtter målsætninger 4, 5, 6 og 8 og bidrager til realisering af Havnebyplanen, der skal gøre Havneby mere attraktiv for gæster.
Arbejdsgruppen bag projektet har sikret en væsentlig medfinansiering gennem ansøgninger til fonde og frivilligt arbejde på i alt 70.000 kr. Projektet
har et samlet budget på 86.875 kr. inkl. moms.
Ad 7.4: Det indstilles, at der bevilges et beløb på 8.100 kr. til Hjerting Kanelag. Kanelaget er nationalparkpartner og bidrager til formidling af nationalparkens maritime kulturhistorie (målsætning 4 og 5).
Ad 7.5: Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen fra Løgumkloster
og Tønder Guideforening på det nuværende grundlag. Guideforeningerne
fremsendte den vedlagte ansøgning den 4. april 2014. De blev i den forbin-
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delse anmodet om at genfremsende deres ansøgning på nationalparkens
støtteformular og nærmere begrunde ansøgningen i relation til nationalparken, idet den fremsendte ansøgning ikke forholder sig til formidling af nationalparken. Samtidig blev der bedt om en nærmere redegørelse for, hvordan
de beskrevne aktiviteter forholder sig til eksisterende initiativer fra Destination Sydvestjylland og Rømø-Tønder Turistforening. Sekretariatet har ikke
modtaget en sådan ny ansøgning.
Ad 7.6: Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen fra Ribe Byferie
med den begrundelse, at projektet ikke er led i et større arrangement som
eks. nationalparkdagen og indsatsen dækker en eksisterende aktivitet hos
Vadehavscenteret, som blot flyttes til Ribe Byferie. Indsatsen bør kunne
dækkes af brugerbetaling.
Ad 7.7: Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen, med den begrundelse, at Nationalpark Vadehavet i 2013 har ydet et væsentligt bidrag på
50.000 kr. til Ella Bella.
Ad 7.8: Det indstilles, at der gives et foreløbigt afslag på anmodningen om
støtteskrivelse før det er sandsynliggjort, at Esbjerg Kommune vil kunne
støtte projektet. Projektet har mange positive elementer.
Ad 7.9: Det indstilles, at der bevilges støtte til trykning af 5.000 eksemplarer af folderen Bænk dig på Rømø (ansøgt om 30.000 men det kan muligvis
gøres billigere). Støttebeløbet skal gå til dækning af trykkeomkostninger, og
det bør derfor undersøges om omkostningerne ikke kan reduceres ved indhentning af tilbud fra flere sider, herunder Nationalpark Vadehavets aftale
med Rosendahls som del af den overordnede statsaftale. Projektet gennemføres af frivillige og understøtter herudover nationalparkens målsætninger
om formidling og natur-/kulturhistoriske oplevelser.
Bent Rasmussen mente ikke, at indstillingerne var tilstrækkelige i den fremsendte form. Der skal fremadrettet være en skarpere begrundelse for enten
godkendelse eller afslag med en tydelig henvisning til, hvilke indsatser i Nationalparkplanen projektet bidrager til. Ansøgningsskemaerne skal udfyldes
korrekt og fyldestgørende, ellers skal de returneres til ansøgeren. Det er Sekretariatets opgave at kvalitetssikre disse og i nødvendigt omfang yde råd
og vejledning til ansøgerne.
Britt Shak støttede op om Bent Rasmussens kommentar og den øvrige bestyrelse godtog, at der er behov for at sikre at nationalparkens tilskudsforvaltning foregår helt efter reglerne. Det blev dog samtidig pointeret fra flere
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sider, at det samtidig er væsentligt at gøre det så forståeligt og enkelt som
muligt for ansøgerne.
Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatets indstillinger med en enkelt tilretning
i punkt 7.8, hvor Sekretariatet skal skrive til Træskibslauget, at man finder
at projektet rummer mange positive elementer, herunder understøttelse af
den maritime kulturhistorie. Bestyrelsen kan dog ikke støtte et konkret projekt på det foreliggende grundlag.
8.

Kammerslusen
• Høringsmateriale vedr. takstforhøjelse ved Kammerslusen
• Eventuel brug af bygningerne ved Kammerslusen
Kunne Bestyrelsen være interesserede i at bruge Slusemesterboligen
ved Ribe Kammersluse i samarbejde med Esbjerg Kommune til udstilling/madpakkehus, gæstebolig for forskere m.m.
Indstilling: Sekretariatet indstiller at bestyrelsen drøfter høringsmaterialet
og overvejer om der skal fremsendes et høringssvar til Esbjerg Kommune
med anmodning om at hensynet til et aktivt sejlermiljø i Ribe Havn og ved
Kammerslusen tillægges stor vægt.
Det havde ikke været muligt at få forlænget høringsfristen, hvorfor Bestyrelen ikke kunne afgive høringssvar, men sagen blev drøftet.
Kurt Jakobsen mente, at det var uhensigtsmæssigt, at man fra flere sider
støtter det Maritime Ribe, medens man med det nye forslag til takstforhøjelser samtidig fordyrer den maritime adgang til Ribe med 70.000 kr. om
året.
Svend Tougaard mente ikke, at høringsmaterialet var i orden. Man havde
blandet afvanding, vedligeholdelse og slusning sammen. Hvis man skal have redningsfolk ud, kan det ikke nytte, at der er 1 times ventetid. Han foreslog, at den ventetid en mere permanent baseret medarbejder har, f.eks.
kan bruges til formidling.
Mette Guldberg pointerede, at man bør se på de kulturhistoriske værdier,
det er den eneste kammersluse i det sydlige Danmark, så det er en unik oplevelse og en vadehavsspecifik ting.
Kjeld Andreasen mente, at Bestyrelsen skulle have været hørt. Han foreslog, at man så på, om slusemesteren kunne få flere arbejdsopgaver og pointerede, at sikkerheden var vigtig.
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I forhold til bygningerne ved Kammerslusen orienterede Kjeld Andreasen
om, at Slusemesterboligen med sidebygninger muligvis skal sælges. Han
anbefalede, at det kunne bruges til formidling og andre formål. Bestyrelsen
drøftede mulighederne og blev enige om, at man med fordel kunne gøre
Esbjerg Kommune opmærksom på, at det var værd at overveje, om man
kan anvende bygningen frem for at sælge den.
Bestyrelsen besluttede at nationalparken ikke tager initiativ til at erhverve
eller stå for drift af bygningerne, men at man i forbindelse med Projekt Friluftsturisme muligvis kunne bringe bygningen i spil. Det blev herudover besluttet, at sekretariatet udarbejder en skrivelse til Kurt Jakobsen omkring
det maritime og kulturelle aspekt i sagen om takstforhøjelserne og henviser
til nationalparkplanen. Kurt vil efterfølgende kunne tage dette med til den
politiske drøftelse i udvalget og evt. i Byrådet.

9.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet
Det blev besluttet, at Rådet anmodes om at bidrage med ideer til anvendelse af nationalparkens nye mobile udstilling (trailer) og inddragelse/rekruttering af frivillige til denne opgave.
Bestyrelsen drøftede Rådets forslag til anvendelse af 75.000 kr. puljen. Bestyrelsen var positive overfor Rådets forslag. Bent Rasmussen gjorde dog
opmærksom på, at formalia skulle overholdes og at sekretariatet derfor
måtte udarbejde et formålsbestemt skema til ansøgning under målsætning
10a, så det sikres, at tilskud ydes på et korrekt grundlag.
Svend Tougaard opfordrede til at det eksisterende skema for ansøgning om
tilskud fra nationalparken og det nye skema udformes, så det kan udfyldes
online og at det tilrettes så det er så letforståeligt som muligt.

10.

Evt. og meddelelser
Kjeld Andreasen orienterede kort om Skibsgruppens kommende sejlads med
et redningsskib samt efterfølgende møde.
Anette Fonder orienterede om at hun havde besøgt 2 nationalparker i Sverige, hvilket havde været en rigtig god oplevelse. Hun havde haft nationalparkmagasiner med og de var blevet godt modtaget. Anette bad om at få
yderligere magasiner og planer med til et kommende møde ved DOF.
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