Endelig dagsorden
Møde i Nationalparkbestyrelsen 15. august 2012
Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 18.30
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Laurids Rudebeck (LR)
Britt Schak Hansen (BSH)
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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)
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.

Nationalparkplanen
a. Resultatet af høringsperioden
Høringsperioden slutter den 30. juni 2012 og sekretariatet udarbejder et
samlet høringsnotat som fremsendes senest 1 uge før bestyrelsesmødet.
Notatet vil indeholde en gennemgang af samtlige høringssvar med
forslag til, hvordan de kan indarbejdes i en revideret nationalparkplan.
Bestyrelsen skal forholde sig til det fremlagte høringsnotat og foreslå
konkrete ændringer som kan forelægges Nationalparkrådet til udtalelse.
Det skal herunder vurderes, hvorvidt der vil blive tale om så væsentlige
ændringer, at det vil udløse en 2. høringsperiode.
Bilag: 120807_NPV_Bilag_NPB-1208-2-1_Høringsnotat
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b. Miljøvurdering
Der er indhentet to tilbud på udarbejdelse af miljøvurdering af udkast til
nationalparkplan og efterfølgende er der tegnet kontrakt med Orbicon om
løsning af opgaven. Ifølge kontrakten gennemføres opgaven efter
følgende tidsplan:
Opgave
Fremsendelse af tilbud
Vurdering og valg af konsulent
Udarbejdelse af udkast til Miljøvurdering
Høring af udkast til miljøvurdering
Fremsendelse af indkomne høringssvar til
konsulent
Fremsendelse af udkast til endelig miljøvurdering
Fremlæggelse af udkast til endelig miljøvurdering
for nationalparkbestyrelsen (bestyrelsesmøde
12/9 kl. 15.00)
Eventuel indarbejdelse af kommentarer fra
bestyrelsesmødet og aflevering af endelig rapport

Ansvarlig
Konsulent
NP Vadehavet
Konsulent
NP Vadehavet
NP Vadehavet

Frist
13. jun 2012
15. jun 2012
29. jun 2012
24. aug 2012
27. aug 2012

Konsulent
Konsulent

4. aug. 2012
12. sep 2012

Konsulent

19. sep 2012

Bestyrelsen modtog udkast til miljøvurdering med posten og med e-mail
kort før sommerferien (udsendt 2. juli 2012). På bestyrelsesmødet vil de
foreløbigt indkomne høringssvar kort blive refereret, men den endelige
behandling i bestyrelsen finder først sted på det næste bestyrelsesmøde
den 12. september.
c. Fastlæggelse af det videre forløb
På baggrund af drøftelserne under pkt. 2a og b ovenfor fastlægges den
detaljerede plan for færdiggørelse af den endelige nationalparkplan.
3.

Budgetopfølgning
Sekretariatslederen vil gennemgå halvårsstatus for Nationalpark Vadehavet
på baggrund af vedlagte oversigt.
Bilag: 120807_NPV-Bilag_NPB-1208-3-1_Budgetopfølgning

4.

Bestyrelsesforhold – ansvar
Bestyrelsen har på det sidste møde bedt om en gennemgang af bestyrelsens
forpligtelser og ansvar. Spørgsmålet har været forelagt Naturstyrelsen, og
Bent Rasmussen vil på mødet holde et indlæg, der belyser, hvad det vil sige
at være ledelse for et organ i den statslige forvaltning. Sekretariatet
udsendte skriftligt materiale til punktet inden sommerferien (udsendt
29.07).
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5.

Retningslinjer for brug af logo
Nationalparkbestyrelsen vil starte drøftelserne om retningslinier for brug af
logo. Som baggrund for drøftelserne har sekretariatet den 29.07 fremsendt
kopi af tilsvarende færdige retningslinier fra Thy Nationalpark og et notat
vedrørende nationalparkpartner-ordningen i Tyskland

6.

Arbejdsplan for resterende del af 2012
Arbejdsplanen for andet halvår af 2012 gennemgås og drøftes.
Bilag: 120808_NPV_NPB-1208-6-1_Arbejdsprogram2012

7.

LIFE+-projekt ansøgning i samarbejde med øvrige nationalparker
Bestyrelsen godkendte på det seneste bestyrelsesmøde den 16. maj i år at
Nationalpark Vadehavet deltager i udarbejdelsen af en fælles ansøgning for
de tre danske nationalparker til EU's LIFE+-program. Thomas Holst vil
informere om status for projektet og dets indhold og bede bestyrelsen om
deres godkendelse af en fortsat indsats med en udvidet projektperiode på 5
år i stedet for de tidligere foreslåede 3 år.
Bilag: 120808_NPV_ NPB-1208-7-1_LIFE+_Projekt

8.

iPads og tilhørende software
Sekretariatet har indhentet nyt tilbud på iPads med tilhørende software til de
bestyrelsesmedlemmer, som ikke allerede har dette redskab. Bestyrelsen vil
blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt disse skal indkøbes eller om der
skal arbejdes med en alternativ løsning.
Bilag: 120808_NPV_NPB-1208-8-1_I-pad_priser

9.

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.

10.

Nationalparkskib
Formanden orienterer om status for projekt nationalparkskib.

11.

Organisationsblade
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Flere af organisationerne, der er repræsenteret i bestyrelsen udgiver
medlemsblade/tidsskrifter. Sekretariatet har forespurgt om muligheden for
at få tilsendt eksemplarer af disse til sekretariatet. Der ønskes en
tilbagemelding om sagen og drøftelse om, hvorvidt ordningen kan udvides til
at omfatte bestyrelsesmedlemmer, og hvorvidt der i givet fald er interesse
for dette.
12.

Studietur sammen med Nationalparkrådet
Bestyrelsen præsenteres for endeligt program for den fælles udflugt for
Nationalparkrådet og –bestyrelsen den 19. august. Program for turen er
udsendt den 8. august med e-mail til såvel Nationalparkbestyrelsen og Rådet.

13.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet
Bestyrelsen vil som fast punkt på dagsordenen blive bedt om at tage stilling
til, hvilke emner man vil bede Nationalparkrådet om at forholde sig til. Rådet
har sit næste møde den 29. august.

14.

Meddelelser og evt.
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