Endelig dagsorden

Udsendt 2. april 2014

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 9. april 2014
Mødested: Hohenwarte, Siltoftvej 2, 6280 Højer (www.hohenwarte.dk)
Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 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
Tønder Kommune
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene (næstformand)
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Erik Buhl Nielsen (EBN)
Laurids Rudebeck (LR)
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

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

Afbud:
Fanø Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Esbjerg Kommune

Erik Nørreby (EN)
Britt Schak Hansen (BSH)
Kurt Jakobsen (KJ)

Forslag til punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Varighed: 5 minutter

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse – herunder
afrapportering fra det seneste møde i Nationalparkrådet d. 26/2
Varighed: 10 minutter
• Nyt fra formanden
• Nyt fra sekretariatet, herunder ansættelse af ny projektkonsulent
• Nyt fra bestyrelsens medlemmer

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

3.

Status for projekter
Varighed: 45 minutter

Der henvises til bilag med status for projekter (natur, formidling/
PR/partnerskaber og øvrige projekter). Sekretariatet vil endvidere
lave en supplerende kort gennemgang af følgende projekter:
•
•
•
•
•
•

Nationalparkskib
Steder i landskabet: Status for Ballum Sluse og alternative
forslag
Opsamling på partnerdag
Prædationsprojekt
Skiltning/infrastruktur
Nationalparkdagen

Der vil være mulighed for at stille uddybende/afklarende spørgsmål til
de enkelte projekter.
Sekretariatets indstilling:
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen tager orienteringen til
efterretning samt tager stilling til:
• om det vil være ønskeligt at nedsætte en arbejdsgruppe for det
videre arbejde med skiltning/infrastruktur
• sekretariatets forslag til alternative ”Steder i landskabet” i
samarbejde med Realdania og øvrige relevante
samarbejdspartnere.
4.

Budgetopfølgning
Varighed: 10 minutter
Sekretariatet vil orientere om status for økonomi med data for forbrug i 1.
kvartal 2014.
Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen tager orienteringen til
efterretning.

5.

Årsrapport 2013
Varighed: 10 minutter
Endeligt udkast til Årsrapport for Nationalpark Vadehavet foreligger ikke til
fremsendes sammen med den endelige dagsorden men vil blive udsendt
som separat dokument forud for mødet.
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Indstilling: Sekretariatet indstiller at udkastet så vidt muligt kommenteres
på mødet og at der efterfølgende gives en kort frist på en uge til yderligere
skriftlige kommentarer, før den endelige udgave offentliggøres.
6.

Ansøgninger om støtte
Varighed: 30 minutter
Sekretariatet har modtaget følgende:
6.1 Ansøgning fra NaturKulturVarde om støtte til Varde Å-dag
6.2 Ansøgning fra Tønder Gymnasium om støtte til besøg på
Vadehavscentret for udvekslingsklasse fra Frankrig
6.3 Ansøgning fra NaturKulturVarde om støtte til Janderup Ladeplads
6.4 Ansøgning fra NaturKulturVarde om støtte til Projekt Nationalparken til
Bords i forbindelse med nationalparkdagen.
6.5 Ansøgning fra Sydvestjyske Museer om støtte til Projekt
Bevaringsværdige Bygninger II
6.6 Bevilling til indsats for markedsføring af Nationalpark Vadehavet i Stog og på S-togsstationer i hovedstadsområdet
6.7 Principiel drøftelse af støtte til transport for skoleklasser og børnehaver
Sekretariatet indstiller:
Ad 6.1 Det indstilles, at der gives tilsagn om støtte til Varde Å-dag med et
beløb på 20.000 kr. Projektet bidrager til at bevare og styrke
kulturmiljøerne og kulturhistorien, styrke mulighederne for friluftsliv og
særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser, styrke forskning,
undervisning, naturvejledning og formidling, støtte en udvikling til gavn for
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet.
Ansøgningen vil i givet fald blive imødekommet under Målsætning 10 –
Pulje til støtte til lokale projekter
Ad 6.2 Sekretariatet har i samråd med Nationalparkens formand og
næstformand besluttet at imødekomme Tønder Gymnasiums ansøgning
med henvisning til:
• at beløbet ligger under bagatelgrænsen på 10.000 kr for administrativ
bedømmelse og imødekommelse af ansøgninger
• at besøget er umiddelbart forestående
• at der er tale om understøttelse af et besøg af udenlandske studerende,
som bidrager til at synliggøre Nationalpark Vadehavet internationalt, som
har berøring til Målsætning 10, indsats 10e.
Ansøgningen imødekommes under Målsætning 10 – Pulje til støtte til lokale
projekter.
Ad 6.3 Det indstilles, at der gives tilsagn om støtte på de ansøgte 100.000
kr under Målsætning 5 – Janderup Ladeplads, som er budgetsat til 75.000 kr
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i 2014. Sekretariatet vurderer, at der er ubudgetterede midler til rådighed i
2014 til at imødekomme indsatsen. Det indstilles endvidere, at der som
betingelse for støtten skal opnås et samarbejde med den lokale bådklub, så
anlæg af en trækfærge ikke hindrer den nuværende sejlads på Varde Å.
Projektet skal endvidere koordineres med Esbjerg Kommunes indsats for
udvikling af Marbækområdet samt indsatsen for udvikling af Nordsøruten.
Ad 6.4 Det indstilles, at der gives tilsagn om støtte til Projekt Nationalparken
til bords med et beløb på 15.000 kr. Projektet bidrager til at styrke
mulighederne for friluftsliv og særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser
samt bidrager til at styrke naturvejledning og formidling. Det er en
forudsætning, at der opnås medfinansiering fra Varde Kommunes Fest- og
Kulturuge på 32.000 kr.
Ansøgningen vil i givet fald blive imødekommet under Målsætning 10 –
Pulje til støtte til lokale projekter
Ad 6.5 Det indstilles, at ansøgning om støtte til Projekt Bevaringsværdige
Bygninger II (Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark
Vadehavet) imødekommes med et beløb på 340.000 kr i henhold til
Nationalpark Vadehavets budget for Målsætning 4 – Kulturmiljøer og
kulturhistorie. Projektet er en videreførelse af projektet fra 2013, hvor der
lægges vægt på formidling af de opnåede resultater fra 2013. Det ansøgte
beløb ligger indenfor den vedtagne budgetmæssige ramme og Sekretariatet
har været konsulteret undervejs i processen med udarbejdelse af
projektbeskrivelsen.
Ad 6.6 Det indstilles, at der afsættes en budgetmæssig ramme på 25.000 kr
til at indgå et samarbejde med VisitRibe og Vadehavscenteret om
afprøvning af DSBs markedsføringskoncept ”Næste gang du rejser”.
Erfaringerne fra samarbejdet vil kunne indgå i det fremtidige arbejde med
synliggørelse af Nationalparken (Målsætning 8 – indsatserne 8c og 8d).
Sekretariatet vurderer, at der er ikke budgetterede midler til rådighed i
2014 til at imødekomme indsatsen.
Ad 6.7 Sekretariatet har løbende fået uformelle henvendelser om, hvorvidt
nationalparken kan tænkes at bidrage med midler til at betale for
skoleklassers og børnehavers transport til oplevelser i Vadehavet.
Sekretariatet har hidtil (mundligt) besvaret denne type henvendelser med,
at vi indtil videre vurderer dette som mere driftslignende tilskud, som
formentlig vil falde udenfor nationalparkens målsætninger med mindre der
er tale om særlige forhold eller begivenheder som eksempelvis projektet
beskrevet under 6.2. Sekretariatet indstiller derfor, at bestyrelsen vedtager
generelle retningslinjer for området, hvoraf det fremgår:
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Der gives ikke støtte til almindelig befordring til/fra oplevelser i
Nationalpark Vadehavet med mindre, der foreligger særlige
omstændigheder, såsom:
• afprøvning af nye koncepter
• tiltrækning af særlige udvalgte målgrupper
• at det sker i sammenhæng med et større projekt, hvor befordringen
er et led i realiseringen af dette.

7.

Center for bæredygtig udnyttelse af Nationalpark Vadehavet
Varighed: 30 minutter inkl. debat
Tønder Kommunes Projekt ”Videnscenter for Nationalpark Vadehavet” er
blevet forlænget med 6 måneder og har fået ny arbejdstitel (se
overskriften). Der er afholdt workshop om mulige emner for centerets
indsats og indledt et samarbejde med VisitNordjylland om et projekt, som
skal belyse og danne grundlaget for etablering af Videncenter for
Bæredygtig Benyttelse af Nationalpark Vadehavet med det formål at fremme
en koordineret og effektfuld erhvervsfremmeindsats overfor virksomheder i
eller nærved nationalparken. Indsatsen skal øge erhvervets indtjening
baseret på produkter, aktiviteter og branding med udgangspunkt i
nationalparken.
Koordinator Niels Thede Schmidt-Hansen vil præsentere projektets
foreløbige resultater og planerne for dets videreførelse.

8.

Studietur 2014
Varighed 5 minutter
Sekretariatet har været i dialog med Nationalpark Slesvig-Holstenske
Vadehav og har aftalt, at der arrangeres en studietur i dagene 18. – 21.
september 2014. Temaer vil bl.a. være nationalparkpartnerskaber,
formidling i samarbejde med NGOer, erfaringer med verdensnaturarv,
formidlingscentre og besøg på en tysk Hallig.

9.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet
Bestyrelsen fremkommer med emner til drøftelse og giver Rådet en
tilbagemelding på tidligere behandlede emner.

10.

Evt. og meddelelser
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