Endelig dagsorden

Udsendt 22. oktober 2014

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. oktober 2014
Mødested: Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe
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) – deltager frem til kl. 17
Erik Buhl Nielsen (EBN)
Afbud
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
Nationalparksekretariatet

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

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.)

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse - Orienteringspunkt (10 min.)
Der ønskes afholdt et afsluttende bestyrelsesmøde for den nuværende bestyrelse onsdag den 28. januar 2015. På mødet vil der blive fokuseret på en
evaluering og erfaringsopsamling fra den første bestyrelsesperiode. Der sluttes med spisning kl. 18.00.
Bilag:
2.1 Sekretariatets kalender
2.2 Status på Kammerslusen

3.

Status for projekter – Orienteringspunkt (30 min)
Som bilag udsendes skriftlige statusbeskrivelser som vanligt, og herudover
vil sekretariatet lave en mere specifik gennemgang af følgende projekter:
1. Nationalparkskibet
2. Samarbejde med Realdania
3. Projekt Friluftsturisme
4. Pulje til støtte for netværksarrangementer i regi af Nationalparkrådet
Bilag:
3.1 Status på projekter – formidling
3.2 Status på projekter – natur
3.3 Status på projekter – øvrige
3.4 Projekt Friluftsturisme
3.5 Status på støtte til netværksarrangementer

4.

Økonomi - Budgetopfølgning – Beslutningspunkt (30 min.)
Sekretariatet vil orientere om status for økonomi samt komme med oplæg
til Budget 2015, som drøftes og i videst muligt omfang fastlægges. Endeligt
budget 2015 vedtages på bestyrelsesmødet i december efter input fra Nationalparkrådet.
Naturstyrelsen har fremsendt en vejledning til budget 2015, hvor der gøres
opmærksom på følgende:


Udgifter, indtægter og tidsforbrug til de administration af nationalparken (bestyrelse, råd og sekretariat) skal fremover budgetteres og
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bogføres på tre opgavenumre. Der oprettes lokalprojektnumre for at
følge større udgifter f.eks. husleje og kørsel.


Af hensyn til økonomistyringen i Miljøministeriet og Naturstyrelsens
mulighed for at give nationalparkerne mulighed for at spare op og
forbruge af opsparing er det vigtigt, at budgettet er så tæt på det reelle forbrug som muligt.



Hvis budgettet er på mere end 7,5 mio., betyder det, at nationalparken forbruger af opsparingen. Der er ikke krav om, at nationalparken
budgetterer med den samlede bevilling og/eller opsparing.



Tilsagn om tilskud skal budgetteres i det år, hvor tilsagnet gives,
uanset om ansøger først beder om udbetaling de(t) følgende år.

Sekretariatet udarbejder et periodiseret budget for 2015, som skal indsendes til Naturstyrelsen 05. november 2014. Efter vedtagelsen af det endelige
budget på bestyrelsesmødet i december kan sekretariatet indsende evt.
ændringer til dette.
Sekretariatet indstiller:
 at budgetopfølgningen tages til efterretning
 at bestyrelsen drøfter Budget 2015 og godkender et endeligt udkast,
som Sekretariatet fremsender til Naturstyrelsen senest 5. november,
og som forelægges Nationalparkrådet til drøftelse på Rådsmøde den
12. november og endelig vedtagelse på det fælles Bestyrelses- og
Rådsmøde den 3. december.
Bilag:
4.1 Budgetopfølgning
4.2 Udkast budget 2015
5.

Nationalpark Vadehavets hjemmeside – Beslutningspunkt (20 min.)
De tre nationalparker og Naturstyrelsens Presse og Kommunikationsafdeling
(P&K) har hidtil samarbejdet om udvikling af fælles rammer for hjemmesiderne. Rammerne for samarbejdet er beskrevet i et tillæg til samarbejdsaftalerne mellem Naturstyrelsen og de enkelte nationalparker. I forbindelse
med overgang til en ny og moderne platform for hjemmesiderne med navnet
Go Basic, har der været forskellige ønsker og krav fra nationalparkerne til
indhold og design. En del af disse ønsker og krav har P&K umiddelbart ikkekunnet imødekomme, idet de vurderes at ligge udenfor de standardløsninger, der anvendes indenfor Miljøministeriet, og som man ønsker at styre
centralt. P&K har endvidere haft problemer med at levere en række løsnin-
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ger indenfor de aftalte tidsrammer på grund af et stort arbejdspres med udvikling af ny hjemmeside for Naturstyrelsen. P&K har derfor bedt nationalparkerne om at tage stilling til, om man ønsker at fortsætte det nuværende
samarbejde, eller om de enkelte nationalparker ønsker at overtage det fulde
ansvar for drift og udvikling af egne hjemmesider. Sekretariatet har lavet
vedlagte projektbeskrivelse, der gennemgår opgaven med at lave en revideret hjemmeside på vores egen platform og samtidig beskriver fordele og
ulemper i forhold til det nuværende samarbejde med P&K. Parallelt med
drøftelsen i Vadehavet foregår der en lignende drøftelse i NP Thy, hvor der
umiddelbart er udtrykt interesse for at se nærmere på mulighederne for at
samarbejde med NP Vadehavet om en fælles løsning.
Sekretariatet indstiller: at Nationalpark Vadehavet overtager ansvaret for
opbygning og drift af hjemmesiden www.nationalparkvadehavet.dk. Den nuværende side kører videre hos Presse & Kommunikation frem til ultimo januar hvor vi har en ny side version 1.0 klar.
Bilag:
5.1 Hjemmeside projektbeskrivelse
6.

Status for Naturprojekt Ribemarsken – Beslutningspunkt (20 min.)
Der har på baggrund af et initiativ fra Ribe Lokalråd Midt været afholdt møder mellem Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet
om et muligt samarbejde om et stort sammenhængende projekt for Ribemarsken. Projektet fremlægges til drøftelse den 14. nov. i Teknik & Byggeudvalget og den 18. november i Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune.
Det forventes, at man på møderne vil drøfte muligheden for at indlede et
projektsamarbejde med en forundersøgelse, der nærmere skal afdække muligheder for en konkret udmøntning af Naturprojekt Ribemarsken. Forundersøgelsen skal primært give svar på:
• Hvad bør et projekt konkret omfatte (skitseniveau)
• Hvilke natur- og kultur- og friluftsmæssige effekter projektet medfører
(herunder synergieffekter)
• Samspillet til øvrige kommende projekter i områder, herunder en omfartsvej ved Ribe
• Hvor meget vurderes gennemførelsen af projektet at koste
• Hvordan og til hvilket formål kan der tilvejebringes økonomi til gennemførelse af et projekt
Det vurderes, at en sådan forundersøgelse kan laves af et konsulentfirma
indenfor en økonomisk ramme af 400.000 kr, som de tre parter vil blive
bedt om at bidrage til.
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Sekretariatet indstiller: at Nationalpark Vadehavet fortsætter samarbejdet
med Esbjerg Kommune og Naturstyrelsen om at udvikle et samlet projekt
for Ribemarsken. På baggrund af resultatet af den politiske behandling af
sagen i Esbjerg Kommune i november vil Sekretariatet fremlægge et forslag
til nationalparkens økonomiske bidrag til en forundersøgelse på det næstkommende bestyrelsesmøde den 3. december.
Bilag: Der er i forlængelse af bestyrelsesmødet i august udsendt mail af 11.
september med beskrivelse af projektoplægget fra Ribe Lokalråd Midt og
projektet er også beskrevet i bilag 3.2 til nærværende møde.
7.

Partnerprogrammet – status samt oplæg til ændringer i kriterier –
Beslutningspunkt (30 min.)
Partnerudvalget har på baggrund af de hidtidige erfaringer med partnerprogrammet udarbejdet forslag til ændrede kriterier som vil blive gennemgået
og drøftet. Alle bilag er diskuteret og revideret på seneste møde i partnerudvalget, den 8. oktober 2014.
På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2014 gennemgås tankerne bag revisionen samt Megafon-undersøgelsen omkring lokale produkter.
Sekretariatet indstiller: at Bestyrelsen imødekommer Partnerudvalgets ønsker til ændring af partnerprogrammet.
Bilag:
7.1 Partnerprogram- sagsfremstilling
7.2 Partnerprogram – revideret
7.3 Scorecard fødevarer
7.4 Kvalificering kunstnere og kunsthåndværkere
7.5 Megafon Nationalparkprodukter frekvenstabeller

8.

Årsrapport 2013 – Beslutningspunkt (10 min.)
Som tidligere drøftet på møder i bestyrelsen er årsrapporten for 2013 blevet
meget og beklageligt forsinket. Der foreligger nu et endeligt udkast til tekst,
som er vedlagt som bilag til kommentering på mødet. På baggrund af bestyrelsens og efterfølgende Rådets kommentarer vil den endelige årsrapport
blive layoutet og fremsendt Naturstyrelsen samt blive offentliggjort på nationalparkens hjemmeside.
Sekretariatet indstiller: at Bestyrelsen godkender Årsrapport 2013 med evt.
ændringer. Rapporten fremlægges efterfølgende til udtalelse i Rådet, hvorefter den layoutes og fremsendes til Naturstyrelsen og offentliggøres på
hjemmesiden.
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Bilag: 8.1 Udkast til Årsrapport 2013
9.

Evaluering af studietur 2014 – Drøftelse (10 min.)
Bestyrelsens studietur til Nationalpark Slesvig Holstenske Vadehav fandt
sted fra 18. til 21. september. Sekretariatet har udarbejdet udkast til rapport fra turen, som drøftes på mødet. På baggrund af drøftelserne udarbejdes en endelig version, som offentliggøres på hjemmesiden.
Bilag:
9.1 Udkast til Rapport fra studieturen

10.

11.

Rammer og muligheder for Nationalparkens erhvervelse af jord –
Orienteringspunkt (10 min)
På det seneste møde mellem nationalparkerne og Naturstyrelsen blev muligheder og rammer for nationalparkernes erhvervelse af jord drøftet. Der
blev kort orienteret om dette på det seneste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen bad om en uddybende redegørelse, som vil blive givet på mødet.
Ansøgninger om støtte – Beslutningspunkt (45 min.)
a. Ansøgning fra Vadehavscentret om støtte til ny udstilling med fokus på
såkaldt visitor-rum med nationalparken som tema. Klaus Melbye vil præsentere projektet nærmere og besvare evt. spørgsmål.
Sekretariatet indstiller: at bestyrelsen udtrykker en positiv interesse for
projektet og anmoder om en formel ansøgning om støtte til projektet,
som opfylder nationalparkens krav til projektansøgninger. Det bør samtidig klart tilkendegives, at der indenfor de nuværende budgetmæssige
rammer for 2014 og 2015 ikke er forudsætninger for at imødekomme
projektet, og at behandlingen af en endelig ansøgning derfor videregives
til den nye Nationalparkbestyrelse med en positiv anbefaling.
Bilag:
11.1 Ansøgning fra Vadehavscentret
b. Vadehav, marsk og mad
Foreningen Vadehav, Marsk og Mad har i 2012 opnået ret til EU's oprindelsesbetegnelse BGB (Beskyttet Geografisk Betegnelse) til produktet
Vadehavs-lam. Opretholdelse af retten til betegnelsen forudsætter deltagelse i et kontrolprogram som medfører en årlig omkostning på 60.000
kr. Foreningen, der startede i januar 2006, havde i starten en del succes
med afsætning af kød fra de deltagende landmænd, hvor man opnåede
en merpris. Efterfølgende har det dog knebet med at opnå en tilstrække-
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lig afsætning og merpris for produkterne. I oktober 2010 konsulterede
man Sydvestjysk Udviklingsforum, som kom med anbefalinger til en forretningsplan.
Foreningen har rettet henvendelse til Nationalpark Vadehavet om mulighederne for at opnå støtte til opretholdelse af BGB-mærket.
Sekretariatet indstiller: at der indledes et samarbejde med Vadehav,
Marsk og Mad om udarbejdelse af et egentligt projekt, som tager sigte på
at skabe et bredere samarbejde om udnyttelse af BGB mærket som baggrund for nationalparkprodukter fra hele nationalparken. Der tages først
stilling til evt. økonomisk støtte, når der foreligger en projektbeskrivelse.

12.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt (5 min.)
 Årsberetning 2013
 Budget 2015
 75.000 kroners puljen
Sekretariatet indstiller: at de ovennævnte emner videregives til Nationalparkrådet til drøftelse.

13.

Evt. og meddelelser (5 min.)
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