Referat Endeligt

Udsendt 25. april 2014

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 9. april 2014
Mødested: Hohenwarte, Siltoftvej 2, 6280 Højer (www.hohenwarte.dk)
Mødet fandt sted fra kl. 15.00 til 19.00
Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene (næstformand)
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Erik Buhl Nielsen (EBN)
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
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

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

Afbud
Afbud
Afbud
Afbud

Punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen og gav meddelelse om afbud. Dagsordenen
blev godkendt.

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse – herunder afrapportering fra det seneste møde i Nationalparkrådet d. 26/2

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

• Nyt fra formanden
Bent Poulsen kommenterede på de seneste ugers presseomtale af nationalparken – især i forbindelses med partnerskaber, hvilket Bent Poulsen
ytrede stor tilfredshed med. Bent Poulsen havde været til nationalparkpartner Else Pia Martinsen Erz’ fernisering på ny udstilling.
• Nyt fra sekretariatet, herunder ansættelse af ny projektkonsulent
Thomas Holst orienterede om ansættelse af Sara Lindholt, som er blevet
ansat som projektkonsulent fra 1. maj 2014. Sara Lindholt er forstkandidat
og har bl.a. tidligere arbejdet ved Naturstyrelsen med stiprojektet ”Fodsporet” og senest for Randers og Norddjurs Kommuner med Mariager Naturpark.
• Nyt fra bestyrelsens medlemmer
Bent Rasmussen roste partnerskabsprogrammet som han fandt suverænt,
som gør partnerne til ambassadører for nationalparken.
• Mette Guldberg orienterede om det seneste møde i Rådet.
Rådet var enigt i, at sammensætningen af Rådet er optimal. Der skal dog
tages kontakt til 2 repræsentanter, som ikke deltager så ofte, for at afklare, om de fortsat har interesse i og mulighed for at deltage.
Herudover orienterede Mette Guldberg om netværkspuljen – anbefalingen
var, at de 75.000 der er afsat, skal bruges til netværksmøder og arrangementer, og at det skal være nemt at søge. Tall Ships Races var blevet
drøftet og Rådets medlemmer havde stor interesse for eventen og bakkede op om Bestyrelsens beslutning om, at den skal bruges til at markere
den forventede udnævnelse af Vadehavet til Verdensarv.
3.

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

Nationalparkskib
Thomas Holst orienterede om status for nationalparkskibet. Forløbet
har været lærerigt, der har været lang ventetid på afklaring af finansiering fra LAG og efterfølgende er der brugt meget tid på at finde ud
af formalia omkring tilbud, finansiering med videre.
2 firmaer er blevet bedt om tilbud på teknisk rådgivning i forbindelse
med udarbejdelse af kravsspecifikationer og tilsyn med konstruktionen af skibet samt udarbejdelse af en række formelle godkendelsesdokumenter for skibet. Kun det ene firma er fremkommet med et tilbud. Såfremt man finder dette tilbud attraktivt, kan dette tilbud væl-
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ges og den tekniske rådgivning påbegyndes. Tilbuddet er på ca.
224.000 kr. og skibet kan finansieres ved en straksafskrivning.
•

Steder i landskabet: Status for Ballum Sluse og alternative forslag
Ballum Sluse projektet er stoppet, da der ikke har været opbakning til
projektet. Realdania vil dog gerne fortsat arbejde sammen med nationalparken om et nyt projekt. Der er forslag om følgende geografiske
placeringer:
o Areal nord for tilkørslen til Rømødæmningen
o Diget/strandengsområdet ved Rømø Havn – Helms Odde
o Vidåslusen
Bestyrelsen drøftede mulighederne, og skal nationalparken indgå som
bygherre i et nyt projekt, skal det være på den præmis, at bestyrelsen skal have indflydelse på projektet og at bygherrerollen ligger naturligt hos nationalparken. Ellers ønsker man kun at pege på mulige
placeringer og er herudover alene høringspart.
Bestyrelsen besluttede at foreslå Realdania via Bent Poulsen og sekretariatet, at der ses nærmere på de 3 ovennævnte projekter som mulige ”Steder i landskabet”.

•

Opsamling på partnerdag
Søren Christensen orienterede om den første partnerworkshop, som
blev afholdt 26. marts 2014 på Skærbæk Fritidscenter i samarbejde
med NaturKulturVarde. 71 ud af 80 partnere var repræsenteret med
deltagelse af 100 personer. Formålet med dagen var at øge partnernes kendskab til nationalparken og hinanden.
Søren rapporterede fra evalueringen af dagen, som var udpræget positiv. Der var i stor udstrækning ytret ønske om og vilje til at fokusere
på at skabe samarbejde mellem partnerne i det videre arbejde.
I den gennemførte workshopdel havde partnerne bl.a. lagt vægt på,
at der arbejdes med øget synliggørelse af NP Vadehavet, skiltning og
informationsmateriale til udlevering og der var stor tilfredshed med
magasinet, VFF samarbejdet, nuværende tiltag for at øge synligheden
i medier og på digitale medier samt med partnerprogrammet. En særlig interessant tilbagemelding var, at flere havde peget på behovet
for, at det bliver eksklusivt at være partner uden dog på nuværende
tidspunkt at definere nærmere ønsker til at ændre kriterierne for
partnerskab.
Sekretariatet vil arbejde videre med resultaterne fra workshoppen og
herunder se på opfølgende arrangementer, som partnerne frivilligt
kan deltage i.
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•

Prædationsprojekt
John Frikke orienterede om prædationsprojektet, som startes op i det
kommende år i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Projektet
er forankret i nationalparkplanen og omfatter målsætning 1, 2 og 7.
Det er et kendt problem, at prædation er en udfordring i forhold til
ynglefugle, og at særlige naturforbedrende tiltag såsom vandstandshævning, græsning, rydning af uønsket vegetation mm. ikke kan forventes at få stor effekt med mindre de kombineres med regulering af
en række rovdyr, hvoraf ræven regnes for den mest betydende, men
hvor også mink og mårhund spiller en rolle.
Man vil bruge den viden og erfaring man har fra de vestjyske fjorde
og Tøndermarsken i arbejdet med projektet i Nationalpark Vadehavet.
John Frikke orienterede kort om de metoder man har kendskab til, og
hvilke man vil bruge, herunder fælder, kunstgrave, elektroniske
skræmmemidler med videre. Man vil til efteråret have projekthold
klar, som skal opsætte og tilse fælder m.v. Projektet ønskes gennemført i en 3-årig pilotfase og i samarbejde med Naturstyrelsen, Kommunen og DOF.
Bent Rasmussen understregede, at der bør være fokus på øerne. Naturstyrelsen hidtidige resultat fra undersøgelser i Tøndermarsken indikerer, at en regulering af rovdyr ikke vil have en betydelig effekt med
mindre den enten gennemføres i meget store områder eller på områder, der kan afgrænses, såsom øer. Han fortalte endvidere, at hvalpesygen havde gjort at bestanden af ræve i området var faldende, men
både ræv, mink og mårhund vil fortsat være store trusler mod ynglefugle.

•

Skiltning/infrastruktur
Thomas Holst orienterede om Niklas Bangsbros arbejde med registrering af skilte. Mere end halvdelen af skiltene i nationalparken er registreret og der er afholdt koordineringsmøde med kommunernes tekniske chefer. Der er oprettet en ArcGis database med de registrerede
skiltningsdata og nationalparken vil arbejde på at færdiggøre registreringen og herefter lave en samlet plan for skiltningen.
I regi af Destination Sydvestjylland gennemføres der endvidere nye
skiltningstiltag for cyklister på Nordsøruten, og Naturstyrelsen vil i
nær fremtid opsætte nye informationstavler om Vildtreservat Vadehavet. Der laves i denne forbindelse et samarbejde med Nationalparken
om fælles skiltning.
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Herudover vil Nationalparken i forbindelse med bl.a. Projekt Fokuseret
Fugleforvaltning udarbejde ny skiltning til strandene på de vestvendte
kyster.
Nationalpark Vadehavet anbefaler, at der aftales et fælles design skilte, som kan være gennemgående i hele området. Bestyrelsen bad
sekretariatet arbejde videre med skiltningen uden at nedsætte særlig
arbejdsgruppe og holde formanden og Bestyrelsen orienteret.
•

Nationalparkdagen
Thomas Holst orienterede om de arrangementer, der er under forberedelse i forbindelse med nationalparkdagen – herunder fotokonkurrence i alle tre nationalparker (www.nationalparkfoto.dk), Marbækdag, Tidevandssang ved Ballum, Ringmærkningsdemonstration ved
Blåvand, åbent hus ved Hjerting Kanelag og et formidlings- og fødevarearrangement ved Skallingen arrangeret af NaturKulturVarde.

Mette Guldberg bad sekretariatet være opmærksom på at projektbeskrivelserne skal præciseres i forhold til fremdrift, så det bliver enklere at følge deres udvikling, herunder at milepæle ikke bør ændres undervejs og at der bør
indsættes datoer for de enkelte milepæle/projektet. Herudover bør det synliggøres, når der er tale om projekter i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum.
4.

Budgetopfølgning
Thomas Holst orienterede om status for økonomi med data for forbrug i 1.
kvartal 2014.
Forbruget for indeværende kvartal er 1.3 millioner kr. Man forventer større
afløb resten af året, da flere projekter først er startet op og først finansieres
senere. Man er i løbende dialog med Naturstyrelsen, så man sikrer, at der
bliver fulgt op og justeret på budgettet. Der er fokus på at sekretariatet skal
øge sin viden til Naturstyrelsens redskaber, herunder Ledelsesinformationssystemet (LIS).
Bent Poulsen opfordrede til, at sekretariatet til næste bestyrelsesmøde laver
et forslag til, hvordan ikke-budgetterede midler, der er til rådighed i indeværende år kan anvendes. Konkret foreslog han, at der ses på mulighederne
for at fremme igangsætningen af Projekt Friluftsturisme i NP Vadehavet ved
at øge nationalparkens egenfinansiering, så det forhindres at bevillingen på
de 2,4 mio. kr fra Den særlige pulje til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne går tabt.
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Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.
5.

Årsrapport 2013
Endeligt udkast til Årsrapport for Nationalpark Vadehavet forelå ikke hvorfor
den ikke blev behandlet.

6.

Ansøgninger om støtte
Sekretariatet havde 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
Ad 6.1 Sekretariatet indstillede, at der gives tilsagn om støtte til Varde Ådag 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 vedrører Målsætning 10 –
Pulje til støtte til lokale projekter
Beslutning vedr. punkt 6.1: Bestyrelsen støttede sekretariatets indstilling.
Ad 6.2 Sekretariatet havde 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.
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Beslutning vedr. punkt 6.2: Bestyrelsen støttede formandens/sekretariatets
beslutning.
Ad 6.3 Sekretariatet indstillede, at der gives tilsagn om støtte på de ansøgte
100.000 kr under Målsætning 5 – Janderup Ladeplads, som er budgetsat til
75.000 kr 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.
Beslutning vedr. punkt 6.3: Bestyrelsen støttede sekretariatets indstilling på
betingelse af sikring af sejladsmæssige forhold.
Ad 6.4 Det indstilledes, 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 vedrører Målsætning 10 – Pulje til støtte
til lokale projekter
Beslutning vedr. punkt 6.4: Bestyrelsen støttede sekretariatets indstilling.
Ad 6.5 Det indstilledes, 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.
Thomas Holst orienterede kort om projektet, hvor man arbejder på synlighed af de bevaringsværdige bygninger. Mette Guldberg kunne supplere
med, at formålet ikke er at udpege flere bevaringsværdige bygninger, men
at arbejde på, hvordan man bevarer dem man har og samtidig formidler
værdierne til såvel nationalparkens beboere som gæster i området.Jette
Beck understregede, at det er væsentligt, at der sikres et samarbejde med
husenes beboere ved at bistå med rådgivning og ved på bedst mulig vis at
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sikre deres samarbejde ved formidlingsaktiviteter møntet på de enkelte
ejendomme – herunder fotografering.
Beslutning vedr. punkt 6.5: Bestyrelsen støttede sekretariatets indstilling.
Ad 6.6 Det indstilledes, 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.
Beslutning vedr. punkt 6.6: Bestyrelsen støttede sekretariatets indstilling.
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:
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.
Beslutning vedr. punkt 6.7: Bestyrelsen støttede sekretariatets indstilling.
Dog blev sekretariatet bedt om at undersøge, hvilke tilbud kommunerne
yder i forhold til skolernes befordring i de 4 Vadehavskommuner, og hvor
det er relevant foreslå forbedringer.
7.

Center for bæredygtig benyttelse af Nationalpark Vadehavet
Tønder Kommunes Projekt ”Videnscenter for Nationalpark Vadehavet” er
blevet forlænget med 6 måneder og har fået ny arbejdstitel (se overskriften). Der er afholdt workshops 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
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af Nationalpark Vadehavet med det formål at fremme en koordineret og effektfuld erhvervsfremmeindsats overfor virksomheder i eller nær ved nationalparken. Indsatsen skal øge erhvervets indtjening baseret på produkter,
aktiviteter og branding med udgangspunkt i nationalparken.
Koordinator Niels Thede Schmidt-Hansen præsenterede projektets foreløbige
resultater og planerne for dets videreførelse.
Fokus bliver hvordan virksomheder laver en god forretning som aktør i Nationalpark Vadehavet. Det, der er kommet ud af projektet indtil videre, er at
afdække netværk og potentielle interessenter. Man vil underbygge det, der
finder sted i forvejen. Man er startet på anden projektperiode – hvor man
ønsker at definere snitflader i forhold til samarbejdspartnere, finde muligheder, knytte bånd mellem eksisterende projekter og erhvervslivet. Man har
taget udgangspunkt i Tønder Kommune, men ønsker også at samarbejde
med de øvrige 3 Vadehavskommuner.
Niels Thede Schmidt-Hansen pointerede, at udgangspunktet er, at vi har en
nationalpark og at vi skal bevæge os indenfor de lovgivningsmæssige rammer og finde de uudnyttede muligheder der er. Niels Thede Schmidt-Hansen
beskrev, at bæredygtig turisme er meget vigtig, vi skal være bevidste om
hvor meget man kan benytte området, uden at ødelægge det. Center for
bæredygtig benyttelse af Nationalpark Vadehavet har mange samarbejdspartnere, herunder Syddansk Universitet, erhvervsdrivende og institutioner.
Bestyrelsen opfordrede til at man tydeliggør, at Centeret ikke er det samme
som Nationalpark Vadehavet. Samtidig opfordrede man stærkt til tæt samarbejde for at undgå parallelforløb i forhold til eksisterende tiltag. Der blev
opfordret til, at man refererer til Nationalparkplanen samt den Trilaterale
Strategi for Bæredygtig Turisme. Med hensyn til begrebet bæredygtighed
blev der blev til Brundtlandrapporten fra 1987, hvor der står at bæredygtighed er det, som "skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade
fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov".
8.

Studietur 2014
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. Fokus vil især være på partnerskabsprogrammet, som Nationalpark Vadehavet har formået at udvikle meget positivt på.
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Der blev opfordret til, at ikke kører for langt ned i Tyskland den 18., af hensyn til de deltagere der først kan slutte sig til om fredagen.
9.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet
Bent Poulsen gav udtryk for, at det er dejligt og berigende at have samspil
med Nationalparkrådet. Bent Poulsen spurgte ind til, om Rådet havde emner
nok til møderne, dette kunne Mette Guldberg bekræfte.
Bestyrelsen bad Rådet om at fremkomme med forslag til kriterier for hvad
man kan søge tilskud til i forhold til netværksarrangementer under hensyn
til Statsstøttereglerne. Herefter skal sekretariatet, i samarbejde med formanden for Rådet, ud fra de vedtagne kriterier og de juridiske rammer, give
tilsagn eller afslag til dem, der søger om støtte.
Bestyrelsen bad Rådet tage stilling til, om de ønsker at deres kontaktoplysninger offentliggøres, eller om man evt. skal kontakte sekretariatet for at få
udleveret kontaktoplysninger.

10.

Evt. og meddelelser
Kjeld Andreasen opfordrede til, at bestyrelsesmøderne rykkes frem til kl. 14.
Dette blev besluttet, såfremt de medlemmer der ikke var til stede ved mødet har mulighed for at starte kl. 14.
Erik Buhl spurgte om man måtte komme med forslag til ny bestyrelsesformand. Thomas Holst forklarede, at enhver kan henvende sig til Miljøministeriet med forslag, men at ministeren suverænt har kompetencen til at udnævne formanden.
Hanne Voetmann opfordrede til, at man, i forhold til forslaget til Realdaniaprojektet, peger på, at området ved Rømø-dæmningen er mest interessant.
Søren Christensen uddelte partnerpakke til Erik Buhl, Varde Kommune og
Jette Beck, Biokom.
Bent Rasmussen orienterede om, at der i det Trilaterale Vadehavssamarbejde er sket nogle ændringer. Jens Enemark går på pension og ved afslutningen af Tønderkonferencen overgik formandsskabet til Holland. Co Verdaas,
den nye formand, har besøgt den danske del af Vadehavet. Co Verdaas er
vant til at arbejde uformelt og er god til at samarbejde. Stillingen som sekretariatsleder for sekretariatet i Wilhelmshaven er slået op med ansøgningsfrist den 16. april (http://www.waddensea-secretariat.org/application).
Mette Guldberg spurgte om der var sket ændringer i sammensætningen af
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den danske delegation til Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse. Dette bekræftede Bent Rasmussen. Danmark er repræsenteret ved Peter Ilsøe og Bent
Rasmussen (begge fra Naturstyrelsen), Thomas Holst (Nationalpark Vadehavet) og Søren Lunde (Vadehavskommunerne).
Bent Poulsen orienterede om, at der den 30. april er temadag på Klægager
om bevaringsværdige bygninger kl. 16.45. Bent deltager og håber, at flere
fra bestyrelsen ønsker at deltage. Der bliver sendt en invitation snarest.
Svend Tougaard spurgte til østers – om man var kommet videre med at forenkle godkendelsesproceduren. Bent Poulsen kunne desværre ikke bekræfte
dette, men NaturErhvervStyrelsen arbejder på et pilotprojekt om erhvervsmæssigt optag og udnyttelse af østers.
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