Endelig dagsorden

Udsendt 23. januar 2013

Møde i Nationalparkbestyrelsen 30. januar 2013
Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.00 og 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
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Bent Poulsen (BP)
Gylling Haahr (GH)
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)
Thomas Holst Christensen (THC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)
Hans Henning Hollænder, Have- og Parkingeniør
studerende

Forslag til punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Afrapportering af møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013
Mette Guldberg og Svend Tougaard orienterer om resultatet af det seneste
møde i Nationalparkrådet den 9. januar, herunder Rådets anbefalinger til:
• brug af Nationalparkskibet
• retningslinjer for brug af logo
• budget for 2013
Nationalparkrådets udtalelser fra de ovenstående punkter inddrages i
behandlingen af de enkelte punkter nedenfor, hvor de evt. uddybes.

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

3.

Orientering fra sekretariatet
Ansættelse af projekt- & formidlingskoordinator og projektkonsulent. Der er
i alt indkommet 46 ansøgninger til stillingen som projektkonsulent og 78
ansøgninger til stillingen som projekt- og formidlingskoordinator.
Sekretariatet har udvalgt i alt 11 kandidater til samtale på de to stillinger –
heraf er 1 kandidat ansøger til begge stillinger. Det forventes, at der er
truffet bestemmelse om, hvilke kandidater der tilbydes de to stillinger, og i
det omfang der den 30. januar er indgået endelig aftale om ansættelse, vil
sekretariatslederen informere om de nye medarbejdere.

4.

Budget
Sekretariatslederen informerer om mulighed for at ansøge om delvis
finansiering af nationalparkskib fra Naturstyrelsens anlægspulje. Herudover
gennemgås status for budget og bevilling. Det ligger på nuværende
tidspunkt klart, at Naturstyrelsen ikke har mulighed for at imødekomme en
bevillingsanmodning på mere end 7,5 millioner kr. En bevilling på yderligere
2,5 millioner kr vil kræve en politisk forhandling. På mødet vil Thomas Holst
Christensen fremlægge et forslag til reduceret budget, som bygger på det
vedtagne budget men med en reduktion til 7,5 mill. kr plus restbevilling fra
2011-12. Hvis der foreligger en afklaring i forhold til en evt. bevilling fra
anlægspuljen til skibsprojektet, vil dette indgå i redegørelsen. Bestyrelsen
vil efterfølgende fastlægge budgettet for 2013-14.

5.

Igangværende og kommende projekter
a. Nationalparkskib – status og videre proces
Bestyrelsen vil drøfte det videre arbejde med projektet, herunder status
for finansiering og muligheden for at søge om finansiering fra den
statslige anlægspulje. Udtalelse fra Nationalparkrådet vil indgå i
drøftelsen.
b. Ballum Sluse – status og oplæg
De rådgivende arkitekter har udarbejdet et forslag til projekt, som snart
vil blive fremsendt til myndighederne til behandling. I den forbindelse
bedes bestyrelsen drøfte projektet i dets nuværende skikkelse og om
muligt komme med holdninger til projektet.
Bilag: NPV_Bilag_NPB_1301-5-1_Projektskitse til Ballum Sluse fra Oooja
Architects
c. Interreg IV A - Natur og turisme langs den dansk-tyske
nordsøkyst – status
Thomas Holst vil give en kort status for projektet.
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d. Ny applikation til mobiltelefoner for NP Vadehavet
NP Thy og NP Vadehavet har igangsat et samarbejde om udvikling af en
ny applikation til moderne mobiltelefoner med angivelse af udvalgte
ruteforløb, beskrivelse af særlige interessepunkter, quizz mm. Indsatsen
er igangsat sidste år indenfor rammerne af det daværende budget men
vil først blive realiseret i de kommende måneder. Indhold og funktion af
den valgte applikation vil blive gennemgået og drøftet.
e. Muligt nyt projekt om ensianblåfugl
PhD-studerende Andreas Kelager er i færd med at gennemføre et større
projekt omhandlende sommerfuglen ensianblåfugl og har i den
forbindelse forespurgt om muligheden for støtte til gennemførelse af et
feltstudie i NP Vadehavet, hvor man i to uger i juli-august vil lave
feltstudier over forekomsten af sommerfuglen. Sommerfuglen lever i
symbiose med planten klokke-ensian og myrer. Arten er sårbar og det
foreslåede studie vil kunne medvirke til at udvikle anbefalinger til en
indsats for at fremme dens udbredelse i Vadehavsområdet, samtidig med
en lignende indsats i NP Thy, hvor der blev gennemført tilsvarende
studier sidste år (se bl.a. klip fra Nationalpark-TV her):
http://nationalparktv.blogspot.dk/2012/08/nationalpark-tv-178-2012hd-from.html (de
første 13 minutter) eller hør pod cast om projektet fra P4 her:
http://www.dr.dk/P4/Vest/Medier/Genlyt/2012/07/26113735.htm (ca 7 minutter)

Bilag: NPV_Bilag_NPB_1301-5-2_Folder om Ensianblåfuglen
f. Klæggrave – præsentation v. Hans Henning Hollænder
Hans Henning Hollænder har lavet en gennemgang af klæggrave i og
nær Nationalpark Vadehavet. På mødet vil Hans Henning, som slutter sit
ophold i sekretariatet med udgangen af januar, præsentere sit studie og
de muligheder der evt. ligger for naturprojekter i forlængelse af dette, i
samarbejde med bl.a. kommuner, Naturstyrelsen og en række NGOer.
Bestyrelsen vil drøfte mulighederne og interessen for at arbejde videre
med materialet og om muligt udarbejde et konkret projektforslag.
6.

Retningslinjer for brug af nationalparklogo
De endelige retningslinjer for brug af nationalparklogo ligger klar i et
endeligt udkast efter høring i Nationalparkrådet. Bestyrelsen vil tage endelig
stilling til regelsættet og offentliggørelse af dette.
Bilag: NPV_Bilag_NPB_1301-6-1_Endeligt forslag til retningslinjer
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7.

Nationalparkstøtte til mindre projekter
I budgettet for 2013-14 er der afsat midler til at bestyrelsen kan understøtte
mindre projekter efter ansøgning. NP Mols Bjerge har lanceret en pulje med
tilhørende retningslinjer og ansøgningsskema. Bestyrelsen vil på mødet
drøfte igangsætning af et tilsvarende program i Vadehavet, herunder
retningslinjer, beløbsstørrelser og procedure med henblik på at der kan
tages endelig stilling til igangsætning af programmet på mødet i april med
forudgående konsultation af Nationalparkrådet.
Bilag: NPV_Bilag_NPB_1301-7-1_Retningslinjer og ansøgningsskema fra NP
Mols Bjerge

8.

Status på i-Pads

9.

Status på Vadehavet som Verdensnaturarv

10.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet samt tilbagemelding til Rådet
på deres udtalelser fra mødet den 9. januar 2013.

11.

Evt. og meddelelser
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