Endelig dagsorden
Møde i Nationalparkbestyrelsen 26. september 2012
Mødested: Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg, Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V
Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.00
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Anette Fonder Nielsen (AFN)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Jette Beck (JB)
Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Afbud
Svend Tougaard (ST)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

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

Punkter på dagsordenen:

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Afrapportering af møde i Nationalparkrådet 29. august 2012
Svend Tougaard orienterer om resultatet af det seneste møde i
Nationalparkrådet den 29. august, herunder Rådets vurdering af høringen af
udkast til Nationalparkplan samt anbefalinger til den arbejdsplan og budget
for 2013.
Bilag: 120913_NPV_Bilag_NPB_1209-2-1_Referat_raadsmoede

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

3.

Resultat af høring af udkast til Miljøvurdering af NP-Plan
(høringsforslaget)
Der er indkommet i alt tre høringssvar til udkastet til miljøvurdering og
ingen af disse giver anledning til ændringer af den endelige miljøvurdering
og dermed heller ikke af udkastet til nationalparkplan.

4.

Henvendelse fra Vadehavets Formidlerforum vedrørende
formidlingsinitiativer
Vadehavets Formidlerforum (VFF) har udarbejdet et oplæg til samarbejde
med NP Vadehavet med en række konkrete forslag til indsatser i de
kommende år. Oplægget indeholder forslag til:
• Udgivelse af 2-4 årlige nyhedsbreve
• Afholdelse af nationalparkdag
• Udarbejdelse af en aktivitetskalender
• Formidlingsnetværk for danske og udenlandske nationalparker
• Planlægning og afholdelse af 2 årlige temamøder med efterfølgende
udgivelse af temahæfter
• Udvikling af koncept og design for ’indgangsportaler’ om NP
Vadehavet til brug i formidlingscentre
• Informationsmateriale: tre temahæfter, NP Vadehavet folder,
bog/magasin med 16 artikler om Vadehavets natur og kulturhistorie
med beskrivelse af oplevelsestilbud
• Udarbejdelse af langsigtet formidlingsplan omfattende både skiltning
og informationsmateriale
• Drift og udvikling af undervisningstilbuddet ’Mit Vadehav’
• Informationsworkshops for formidlere og frontpersonale
Oplægget indeholder desuden overslag over de forventede totale
omkostninger til de forskellige indsatser. Der er dog ikke redegjort for i
hvilket omfang disse pt. og evt. fremadrettet bliver finansieret fra anden
side. Formanden for VFF Klaus Melbye vil nærmere redegøre for oplægget
og diskutere det med bestyrelsen.
Sekretariatets indstilling: Oplægget fra VFF bør indgå som udgangspunkt for
diskussion af budget 2013-14 (pkt. 6). Der beskrives opgaver med et samlet
driftsbudget på knap 1,6 mill. Kr. årligt og yderligere opstartsomkostninger
på 650.000 kr. (ekskl. trykning og distribution). Det vil derfor være
nødvendigt med en nærmere afklaring af økonomien i de enkelte tiltag,
herunder især hvor meget, der forventes dækket gennem VFFs partnere, og
hvor meget NP Vadehavet forventes at bidrage med. De foreslåede
omkostninger til markedsføring af nationalparkdagen (450.000 kr. årligt)
vurderes ikke at være realistiske indenfor nationalparkens økonomiske
rammer. Inddragelse af skiltning som en del af formidlingsplanen bør
endvidere løses i et bredere samarbejde hvor også turistdestination og
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kommunernes tekniske afdelinger samt Naturstyrelsen inddrages. Rent
organisatorisk bør nationalparken udover et sæde i VFFs Styregruppe også
anmode om repræsentation i VFFs Koordineringsgruppe, der i praksis
udstikker rammerne for den konkrete indsats.
Bilag: 120913_NPV_Bilag_NPB_1209-4-1_VFF
5.

LIFE+ Projekt Eyes4Nature – orientering om forløb
Sekretariatet har udsendt notat om indholdet i projektet Eyes4Nature, som
bestyrelsen efterfølgende er blevet bedt om at tage stilling til via e-mail.
Resultatet af denne proces vil blive fremlagt på mødet.

6.

Arbejdsplan og budget for 2013
Ifølge bemærkningerne til Lov om Nationalparker (Forslag fremsat 31/12007) fastsættes der en årlig statslig bevilling på finansloven til drift og
udvikling af den enkelte nationalpark. Størrelsen af bevillingen fastsættes på
baggrund af en godkendt nationalparkplan og med hensyn til størrelsen af
statslige arealer samt vurdering af muligheder for anden medfinansiering.
Både NP Thy og NP Mols Bjerge har fået tildelt årlige bevillinger på 7,5 mill.
kr. NP Thy har et areal på 244 km2 og NP Mols Bjerge har en størrelse på ca.
180 km2 i modsætning til NP Vadehavet på 1500 km2, hvoraf de ca. 300 km2
er landareal. Der er samtidig en relativt stor andel af privatejede jorde samt
en markant international profil og meget stor andel af Natura2000 områder.
Det skønnes på denne baggrund at kunne begrundes, at Nationalpark
Vadehavet skal tilføres en større statslig bevilling end de to øvrige danske
nationalparker. Sekretariatet har derfor udarbejdet et udkast til budget for
2013 og overslag for 2014 med årlige statslige bevillinger på 10 mill. kr.
Udkast til budget er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringerne fra de to
indledende basisår samt med fokus på de aktiviteter/indsatser, som
bestyrelsen har prioriteret til gennemførelse i den første halvdel af
planperioden i udkast til Nationalparkplan for NP Vadehavet 2013-18. Der er
endvidere indarbejdet de projekter, som NP Vadehavet deltager i samt
medfinansiering af nationalparkskib. Forslaget afspejler endvidere de
kommentarer og prioriteringer til indsats, som Nationalparkrådet har
foreslået på deres seneste møde, herunder at der skal være en større pulje
til rådighed til gennemførelse af egentlige større projekter. Der er i udkastet
ikke opstillet endelige samlede budgetter for de enkelte indsatser og det
samlede finansieringsbehov. Det forventes dog, at nationalparkens bevilling
kan samlet set kan suppleres med tilskud og bidrag fra kommuner, andre
statslige institutioner, fonde og virksomheder i mindst samme størrelse, som
det nationalparken selv bidrager med.
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Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter de overordnede principper for
fastlæggelse af budgettet og peger på aktiviteter/indsatser som skal
prioriteres særlig højt. På baggrund af bestyrelsens drøftelse udarbejder
sekretariatet efterfølgende et nyt udkast, som forelægges Nationalparkrådet
til udtalelse på deres møde den 31. oktober. Bestyrelsen kan efterfølgende
behandle sagen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde primo november og
endeligt vedtage et budget og bevillingsanmodning på bestyrelsesmødet den
5. december.
Bilag: 120919_NPV_Bilag_NPB_1209-6-1_Udkast_Budget2013-14
7.

Anmodning fra Fanø Kommune om partnerskab til projekt Sønderho
Strandsø
Fanø Kommune har med brev af 25. juni 2012 (udsendt til bestyrelsen med
brev og e-mail den 29. juni) anmodet Nationalpark Vadehavet om at indgå i
partnerskab med kommunen om realisering af projektet Sønderho Strandsø.
Projektet har en samlet sum på 1.765.088 kr., hvoraf partnerne bag
projektet hidtil har opnået tilsagn om 1.106.035 kr. udover de 250.000 kr.
fra Friluftsrådets konkurrence. Fanø Kommune opgør restbeløbet til 450.000
kr. og beder nationalparken om støtte til dette. Bestyrelsen har på et
tidligere møde kort behandlet sagen og har i den forbindelse anmodet om en
detaljeret finansieringsplan, som er vedhæftet som bilag.
Sekretariatet indstiller til, at bestyrelsen stiller sig positiv overfor at yde et
tilskud på 200.000,00 kr. indenfor rammerne af Nationalparkens nuværende
projektmidler, på betingelse af, at der kan opnås de fornødne tilladelser til
at gennemføre projektet.
Bilag: 120913_NPV_Bilag_BPB_1209-7-1_Finansieringsplan_Soenderho

8.

Anmodning fra Vadehavsfestivalen om samarbejde
NP Vadehavet har på baggrund af et indledende møde med sekretariatet for
Kulturregion Vadehavet modtaget en invitation til partnerskab om
Vadehavsfestival 2014. I oplægget beskrives intentionerne for en
kommende Vadehavsfestival for 2014 herunder et udvidet samarbejde med
Tyskland og Nederlandene. Partnerskabet vil indebære, at Nationalpark
Vadehavet indgår i styregruppen for Vadehavsfestival 2014 og bidrager
økonomisk til dennes realisering med 250.000 kr. årligt i 2013 og 2014. På
nuværende tidspunkt forventes en samlet finansiering på 3,6 mill. kr.,
hvoraf der er givet tilsagn om de 1,6 mill. kr. Indsatsen understøtter
nationalparkplanens indsats 5.4 (Udvikle og deltage i særlige begivenheder)
samt indsats 11.2 (Bidrage til og deltage i det grænseoverskridende
vadehavssamarbejde). Forslaget er endvidere et konkret forslag til
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udmøntning af ide nr. 9 fra idéfasen 2011 (indsendt af Kulturregion
Vadehavet).
Sekretariatet indstiller, at invitationen imødekommes, og at der ved
udarbejdelsen af budget 2013-14 indarbejdes den fornødne bevilling.
Invitationen åbner endvidere mulighed for at Kultur- & Udviklingschef Mads
Stendorf fremlægger og drøfter invitationens muligheder for bestyrelsen.
Dette vil evt. kunne ske på bestyrelsesmødet den 5. dec. eller et evt. ekstra
møde i starten af november, hvis et sådant fastlægges.
Bilag: 120913_NPV_Bilag_NPB_1209-8-1_Kulturregion_Vadehavet
9.

Orientering om arbejdet for Vadehavet som verdensnaturarv
Som opfølgning på beslutning på Den Trilaterale Ministerkonference på øen
Sild i 2010 har Naturstyrelsen i samarbejde med sekretariatet for Det
Trilaterale Vadehavssamarbejde udarbejdet et såkaldt ansøgningsdossier. På
mødet vil indholdet i dossieret og processen for dansk stillingtagen –
herunder inddragelse af Nationalparkbestyrelsen – blive gennemgået af Bent
Rasmussen og Thomas Holst Christensen.
Bilag: Forventes udsendt 20.09.2012

10.

Ny driftsplan for Naturstyrelsen Vadehavet og Blåvandshuk
Orientering om indholdet af naturforvaltningsenhedens nye driftsplan og
processen omkring dens tilblivelse. Trine Jensen, projektleder på driftsplan
Blåvandshuk og driftsplan Vadehavet, giver en kort redegørelse for
planarbejdet.

11.

iPads og tilhørende software
Bestyrelsen besluttede på det seneste bestyrelsesmøde at godkende indkøb
af iPads til bestyrelsesmedlemmerne. Efterfølgende har sekretariatet
gennemført en forespørgsel hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer om deres
behov/ønske for at få stillet en iPad til rådighed. Sekretariatet har samtidig
undersøgt de skattemæssige forhold nærmere. Resultatet af ovenstående
samt en tidsplan for introduktion vil blive præsenteret.

12.

Opsamling på studietur med Nationalparkrådet til Fanø
Den oprindeligt planlagte tur den 19. august blev aflyst pga. for lille
tilslutning og der er efterfølgende udsendt invitation til en tilsvarende tur
den 23. september. Der vil på mødet kort blive samlet op på turen.

13.

Retningslinier for brug af Nationalpark Vadehavets logo
Kort afrapportering fra det første møde i den nedsatte arbejdsgruppe.
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14.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet

15.

Evt. og meddelelser
a. Fotokonkurrence arrangeret af Friluftsrådet (se evt.
www.danmarksrejsen.dk)
Bilag: 120808_NPV_Bilag_NPB-1209-EVT.-a_fotokonkurrence
b. Busture i Tøndermarsken under Tønderfestivalen. NP Vadehavet har i
samarbejde med Naturstyrelsen gennemført tre gratis busture i
nationalparken som et tilbud til gæsterne på årets Tønderfestival.
c. Tøndermarsken skal være mere fuglevenlig
Bilag: 120913_NPV_Bilag_NPB-1209-EVT.-c_Marsken_fuglevenlig
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