Endelig dagsorden

Udsendt 3. september 2014

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 10. september 2014
Mødested: Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til senest 18.30 Der vil blive serveret kaffe/the og kage ved mødets
start og et let måltid med tilhørende øl/vand ved mødets afslutning.

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)
Afbud
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Laurids Rudebeck (LR)
Afbud
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)

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden - Beslutningspunkt
Varighed: 5 minutter
Formanden byder velkommen og dagsorden godkendes
Sekretariatet indstiller at dagsordenen godkendes.

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse – herunder afrapportering fra møde i Nationalparkrådet d. 13/8 - Orienteringspunkt
Varighed: 40 minutter
1.
2.
3.
4.
5.

Sekretariatets kalender
Referat fra Rådsmøde den 13. august
Afrapportering fra Ministerbesøg den 13. august
Erik Buhl udpeget som repræsentant for Varde Kommune
Afrapportering fra møde mellem Naturstyrelsen og Nationalparkernes
formandsforum den 4. september

Bilag:
2.1
2.2
3.

Orientering fra sekretariatet juni – september 2014
Referat fra Rådsmøde den 13. august

Status for projekter - Orienteringspunkt
Varighed: 40 minutter
Sekretariatet har som bilag til mødet udsendt skriftlige statusbeskrivelser
som vanligt, men herudover vil sekretariatet lave en mere specifik gennemgang af følgende projekter:
1. Nationalparkskibet
2. Indvielse af verdensarv
3. Samarbejde med Realdania
4. Projekt Friluftsturisme
5. Fokus på tilbagegang i Vadefugle (ønske om drøftelse fra Danmarks
Sportsfiskerforening, Lars Brinch Thygesen)
Bilag:
3.1
3.2
3.3
3.4

Status formidlingsprojekter/partnerskaber
Status naturprojekter
Status øvrige projekter
Fokus på tilbagegang i Vadefugle
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4.

Verdensarv samarbejde – Drøftelse og orientering
Varighed: 15 minutter
En gennemgang af de tiltag, der er i gang for at udbygge samarbejde omkring verdensarven, herunder PROWAD, Strategi for bæredygtig turisme,
udkast til verdensarvsstrategi og dansk/trilateral organisering af samarbejdet.
Der ønskes en drøftelse af det foreliggende udkast til fælles trilateral verdensarvsstrategi, som skal vedtages i trilateralt regi snarest muligt i henhold til Ministerkonferencen fra Tønder i år.
Bilag:
4.1
Strategi for bæredygtig turisme, dansk version
4.2
Udkast til strategi for verdensarv Vadehavet (drøftelse)
Bemærk bilagene har ingen forside, men er navngivet 4.1 og 4.2

5.

Økonomi - Budgetopfølgning - Orienteringspunkt
Varighed: 45 minutter
Sekretariatet vil orientere om status for økonomi med data for forbrug per
29. august 2014 samt komme med oplæg til forventet forbrug for den resterende del af 2014.
Der vil samtidig være en indledende drøftelse af Budget 2015 som optakt til
endelig drøftelse af Budget 2015 på det næste bestyrelsesmøde.
Bilag:
5.1
Økonomistatus

6.

Fiskeri efter muslinger og østers - Orienteringspunkt
Varighed: 15 minutter
Afrapportering fra muslingemøde den 15. august samt drøftelse af nationalparkens involvering i sagen.

7.

Naturprojekt Ribemarsken - Orienteringspunkt
Varighed: 15 minutter
Præsentation af forslag til projekt i Ribemarsken udarbejdet af en gruppe af
interessenter fra Ribe.
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8.

Klimasikring i by og på land - Drøftelse
Varighed: 15 minutter
Morgenavisen Jyllandsposten bragte den 2. september 2014 en artikel om
vandløbenes rolle i forhold til klimasikring. Lars Brinch Thygesen har bedt
om, at emnet bliver drøftet i Bestyrelsen og vil komme med et oplæg.
Bilag:
8.1
Avisartikel: Vandløb skal gentænkes

9.

Årsrapport 2013 – Beslutningspunkt
Varighed: 15 minutter
Sekretariatet fremlægger Årsrapport 2013 som kan kommenteres hvorefter
det besluttes om der skal foretages ændringer inden indsendelse.
Sekretariatets indstilling: Sekretariatet indstiller, at Årsrapport 2013 godkendes.
Bilag:
9.1
Årsrapport 2013 (fremsendes senere)

10.

Nationalparkens samarbejde med partnere – Beslutningspunkt
Varighed: 15 minutter
Anvende og anvise partnere
I sekretariatet har vi et ønske om, at vi i Nationalpark Vadehavet anvender
og anviser de partnere vi har inde i partnerprogrammet. Det er en del af et
to-sidet partnerskab.
For eksempel:
• at vi anvender bespisningspartnere og partnere med mødefaciliteter når vi
afholder bestyrelsesmøder, rådsmøder, temamøder osv.
• at vi anvender de hoteller, vandrehjem og B&B, som er partnere, når vi
indkvarterer gæster.
• at vi henviser til vores partnere hvis vi bliver kontaktet af journalister eller
andre, der søger viden om bestemte emner.
Står vi med et tilbud om ensartede ydelser fra en partner og en ikkepartnere – bør vi vælge partnere. Når vi benytter partnere skal det have
mening og relevans for den enkelte opgave.
Eksempel:
På seneste bestyrelsesmøde var vi på Hotel Britannia i Esbjerg. Hotellet er
partner i Nationalpark Vadehavet. De har haft frontpersonale med på vores
workshop, de uddeler vores magasin i loungen og på deres værelser. Deres

4

kok fokuserer på lokale fødevarer fra området i og omkring Vadehavet. På
mødet blev der serveret lokale fødevarer. Det stemmer overens med vores
partnerindsats.
På seneste rådsmøde var vi på Billum Kro, som ikke er partner. De serverede mad fra AB Catering. Intet ondt i det, men der er tale om blandt andet
kød, som ikke kommer fra Vadehavsregionen, ingen lokale urter, oste eller
drikkevarer. Det stemmer ikke overens med vores ønsker om at fremme lokale fødevarer.
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen beslutter at man primært benytter og
henviser til partnere i forbindelse med møder og aktiviteter i sekretariatet.
11.

Studietur 2014 - Orienteringspunkt
Varighed: 10 minutter
Studieturens program gennemgås kort. Programmet er sendt til deltagerne
den 27. august 2014.

12.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt
Varighed: 10 minutter
Bestyrelsen fremkommer med emner til drøftelse og giver Rådet en tilbagemelding på tidligere behandlede emner.

13.

Evt. og meddelelser - Orienteringspunkt
Varighed: 5 minutter
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