Endelig dagsorden

Udsendt 31. oktober 2012

Møde i Nationalparkbestyrelsen 7. november 2012
Mødested: hos Jette Beck, Tarphagevej 71, 6852 Billum
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
Næstformand og repr. f. Digelagene
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Kjeld Andreasen (KA)
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)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

Forslag til punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Afrapportering af møde i Nationalparkrådet 31. oktober 2012
Mette Guldberg og Svend Tougaard orienterer om resultatet af det seneste
møde i Nationalparkrådet den 31. oktober, herunder Rådets anbefalinger til
arbejdsplan og budget for 2013.

3.

Mads Stendorf informerer om Vadehavsfestivalen
På baggrund af beslutningen på bestyrelsesmødet den 26. september 2012,
er Mads Stendorf inviteret til at informere om Vadehavsfestivalen, hvorefter
bestyrelsen tager endelig beslutning om hvorvidt de ønsker at støtte denne.

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

4.

Nationalparkskib – status
Nationalparkbestyrelsens skibsgruppe har holdt sit sidste møde den 26.
oktober 2012 og har efterfølgende færdiggjort projektbeskrivelse, som vil
blive præsenteret på mødet. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag:
NPB_1211_4-1_Projektbeskrivelse_Nationalparkskib

5.

Rapport fra møde i Nationalparkernes Formandsforum som finder
sted den 6. november 2012.
Bent Poulsen og Thomas Holst orienterer om det afholdte møde.

6.

Budget for 2013
På baggrund af drøftelserne på sidste møde i bestyrelsen, og opfølgende
møde med Vadehavet Formidlerforum, er der lavet et revideret udkast til
budget, som vil blive drøftet på mødet. Det reviderede udkast indeholder en
række forslag til projekter, som kan gennemføres indenfor rammen af de
ikke nærmere beskrevne projektmidler fra første budgetudkast. Der er dog
stadig et restbeløb, som ikke er allokeret endnu. Bestyrelsesmedlemmerne
bedes til mødet overveje, dels om de foreslåede projekter er de rigtige og
dels om der er forslag til yderligere projektindsats. Bemærk venligst også, at
der er afsat en pulje på 500.000 kr. under målsætning 10, som kan søges til
lokale projekter. Nyt budgetforslag er vedhæftet som bilag: NPB_1211-61_Udkast_Budget_2013-14

7.

Driftsplan Naturstyrelsen Blåvandshuk
Bestyrelsen blev på mødet den 26/9 orienteret om udarbejdelse af nye
driftsplaner for Naturstyrelsen Blåvandshuk og Vadehavet. Driftsplanen for
Blåvandshuk har været i offentlig høring frem til den 15. oktober men NP
Vadehavet har fået en forlænget frist til besvarelse af høringen.
Sekretariatet har udarbejdet et administrativt høringssvar, som er
fremsendt til Naturstyrelsen Blåvandshuk. Der er i høringssvaret taget
forbehold for bestyrelsens eventuelle bemærkninger. Høringssvaret vil blive
gennemgået af Thomas Holst på mødet. Høringssvaret er vedhæftet som
bilag: NPB_1211-7-1_Høringssvar_NST_Blåvandshuk

8.

Status på i-Pads

9.

Status på retningslinjer for brug af logo
Arbejdsgruppen, med ansvar for udarbejdelse af retningslinjer for brug af
logo, har afholdt møde den 1. oktober 2012, og på baggrund af mødet, er
det aftalt, at sekretariatet færdiggør et udkast til retningslinjer. Det endelige
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udkast forventes at kunne fremlægges for bestyrelsen på mødet den 5.
december 2012.
10.

Status på Vadehavet som Verdensnaturarv
Opdatering i forhold til Vadehavet som Verdensnaturarv, efter møde i den
trilaterale vadehavsbestyrelse - ved Bent Rasmussen. Miljøminister Ida
Auken har den 29. oktober 2012 fremsendt et brev til Nationalparkbestyrelsen, hvor bestyrelsen anmodes om at tilkendegive sin holdning til en
dansk tilslutning til udpegning af den danske del af Vadehavet som
Verdensnaturarv. Brevet med bilag er vedhæftet som baggrund for
bestyrelsen stillingtagen til Ministerens anmodning: NPB_1211-101_Brev_Miljøminister_Fælleserklæring_Kort

11.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet

12.

Evt. og meddelelser
• Henvendelse fra ejer af Juvre Redningsstation om eventuel
overdragelse af redningsstationen til Nationalpark Vadehavet (idé nr.
4 fra idéfasen).
• Realdania projekt for Ballum Sluse - status
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