Referat - ENDELIGT

Udsendt 19. december 2013

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 4. december 2013
Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe
Mødet fandt sted fra kl. 14.00 til senest 17.00 herefter var der fællesmøde med Rådet.
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)
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
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
John Frikke (JF)
Søren Christensen (SC)
Niklas Bangsbro (NB)
Afbud
Brian Olsen (BO)
Afbud
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

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

Dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen til årets sidste møde og dagsordenen blev
godkendt.

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse
•

•

•

3.

Nyt fra formanden
Bent Poulsen orienterede om, at han havde været til en række relevante møder og fulgt sekretariatets arbejde. Formanden udtrykte tilfredshed med sekretariatets orientering af ham og bestyrelsen.
Nyt fra sekretariatet
Der blev henvist til den udsendte oversigt over aktiviteter og møder,
hvor logoudvalgsmødet ved en fejl var angivet med forkert dato. Den
rigtige dato var den 29. oktober 2013.
Kjeld Andreasen orienterede om, at græsningsudvalget har afholdt 2
møder, og der arbejdes på at få startet konkrete projekter. Det ene
møde var med NaturErhvervstyrelsen i Tønder, for at undersøge mulighed for samarbejde. Man vil forsøge at finde en konsulent, som
skal støtte græsningsudvalget blandt andet med at kontakte lodsejere, søge støtte til græsningsprojekter mv. En sådan indsats vil kunne
rummes indenfor den nuværende budgetramme.

Møde i Nationalparkrådet den 13. november
Bent Poulsen indledte med at udtrykke stor tilfredshed med Rådets arbejde,
som han oplevede som værende i meget positiv udvikling.
Mette Guldberg rapporterede fra det seneste møde i Rådet og fremhævede
herunder, at det er glædeligt, at 3 Rådsmedlemmer deltager i henholdsvis
Logo-udvalg, Wadden Sea Forum og Græsningsudvalget. Mette fortalte endvidere, at Rådet glæder sig til, at der kommer et fast nyhedsbrev fra sekretariatet.
Tall Ships Races 2014 var blevet drøftet, og der var, ligesom i Bestyrelsen,
delte meninger om, hvorvidt nationalparken bør indgå i dette som sponsor
og som led i fejringen af verdensarven.
Status for projekter bliver, i lighed med ved Bestyrelsens møder, udsendt før
mødet, hvilket giver bedre tid til drøftelser.

4.

Status for projekter
Der blev henvist til den skriftlige status for projekter (natur, formidling/PR/
partnerskaber og øvrige projekter). Der var mulighed for at stille uddybende/afklarende spørgsmål til de enkelte projekter.
Mette Guldberg fortalte, med henvisning til status på øvrige projekter, at
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hun den 20. november havde deltaget i et møde om en trilateral forskningsstrategi, som skal indgå i Ministerkonferencen til februar 2014 i Tønder. Der
er altså rigeligt med opgaver, når det tværfaglige forskningsråd kommer i
gang.
Jette Beck opfordrede til, at man i forbindelse med opstart af naturprojekter inddrager private lodsejere i de indledende møder. John Frikke
kunne meddele, at man ikke er så langt i arbejdet, at man kan invitere private lodsejere endnu, men at de naturligvis vil blive inddraget, når man når
så vidt. I græsningsudvalget har man dog allerede inviteret private lodsejere med.
Lars Thygesen fortalte, at der i forhold til vandplaner skal nedsættes vandråd, her kan interesseorganisationer blive inviteret.
Bestyrelsen drøftede, i forlængelse af ovenstående, hvordan man allerede
nu bør forberede projekter, som kan forelægges den nye Naturfond, som
dog først forventes at være endeligt etableret i 2015. Emnet vil blive taget
op på næste Bestyrelsesmøde, og sekretariatet blev bedt om at opliste mulige, relevante Vadehavsprojekter i relation til fonden.
Thomas orienterede, på opfordring af Britt Hansen, om temamøderne. Museum Sønderjylland er tovholder på møderne, den endelige kontrakt på området er ude i en kort intern høringsrunde i Vadehavets Formidlerforum, og
herefter vil Museum Sønderjylland melde datoer for temamøderne ud. Det
første tema vil være Bevaringsværdige Bygninger i Nationalpark Vadehavet
og efterfølgende vil der blive afholdt møder med blandt andet natur og
græsning som temaer. Møderne vil dog først blive afholdt i 2014.
Thomas orienterede kort om projektet ”Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet”. Nationalparken har fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om et tilskud på 2,4 millioner kroner, svarende til 50 % af projektets budget. Kommunerne har givet tilsagn om, at ville bidrage med 50.000 kr. hver, hvilket
betyder, at nationalparken selv skal rejse 2,2 millioner. Projektet vil blive
inddraget i en overordnet drøftelse med Vadehavskommunernes tekniske
chefer om en indsats for den rekreative infrastruktur i slutningen af december, hvor man også vil starte drøftelser om en fælles politik for skiltning.
Det vil i den forbindelse blive drøftet, om der skal ske en samlet henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefond om et samarbejde.
Ballum Sluse projektet blev kort omtalt. Rådgiverne er blevet bedt om en
alternativ løsning til platformen. Parallelt med dette, vil ejerskab blive drøftet/afklaret. Det nye forslag til platformen vil blive forelagt Bestyrelsen.
Lars foreslog at man taler om Naturfond på det første møde i det nye år.
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Thomas orienterede om - i forlængelse af naturprojekterne – at man har
modtaget udkast til driftsplanen for Naturstyrelsen Vadehavet, som ligesom
den nationale naturfond vil være på dagsordenen på det kommende møde.
Søren Christensen orienterede om, at Nationalparkmagasinet snart er færdigt til at sende i trykken, og at den mobile udstillingstrailer er bestilt. Trailerprojektet har et budget på ca. 200.000 kr., og der er opnået endeligt tilsagn fra LAG Tønder om tilskud på 86.000 kr.
5.

Ansøgninger om støtte
• Ansøgning fra Kunstrunden om støtte på 6.000 kr. til fremstilling af
videofilm om Kunstrunden til brug på hjemmeside og internetbaseret
profilering.
• Ansøgning fra Fiskeri- og Søfartsmuseet om støtte til bevaring af museumskutteren E1 "Claus Sørensen".
Sekretariatet havde indstillet:
At der gives tilsagn om støtte på 6.000 kr. til Kunstrunden. Projektet vil understøtte Målsætning 10, indsats 10.1 og 10.2 i Nationalparkplanen. Kunstrunden er endvidere godkendt som nationalparkpartner.
At der gives tilsagn til Fiskeri- og Søfartsmuseet om støtte til renovering af
museumskutteren E1 Claus Sørensen på 60.000 kr. Fiskerimuseet er nationalparkpartner. Projektet understøtter målsætning 4 Kulturhistorie, målsætning 5 Friluftsliv og naturoplevelser og målsætning 6 Turisme og friluftsliv.
Bestyrelsen besluttede at imødekomme begge ansøgninger.
Man vil bede om, at der påsættes NP-logo på ”Claus Sørensen”, og at nationalparken synliggøres mest muligt i forbindelse med kutterens aktiviteter.

6.

Logo og Nationalparkpartnere
Logo-udvalget havde ønsket tilretning og ensretning af navnet på udvalget
og programmet.
For at ensrette kommunikationen havde logoudvalget foreslået:
•
•
•

at vores partnere kaldes ”partnere” eller ”nationalpark-partnere”
at vores arbejde med partnere kaldes ”partnerprogrammet”
at vores udvalg kaldes ”partnerudvalget”.
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Sekretariatet havde indstillet til, at logoudvalgets anmodning blev imødekommet.
Bestyrelsen imødekom logo-udvalgets anmodning.
Bent Poulsen roste logoudvalget for arbejdet og fremdriften.
Britt Hansen, spurgte til hvornår man startede på undervisning af partnere.
Søren Christensen orienterede om, at den første workshop ligger i slutningen af januar, hvorfor de nye partnere, som har søgt inden 15. december
2013, kan nå at komme med i undervisningsprogrammet.
Søren orienterede kort om nye samarbejdspartnere og møder med partnere,
for at afklare specifikke produkter.
7.

Bygning ved Kammerslusen i Ribe
Entreprenør John Nørgaard havde tilbudt Nationalpark Vadehavet at leje
hans bygninger ved Kammerslusen – det tidligere Restaurant Kammerslusen. Sekretariatet havde påpeget, at bygningen har en ideel beliggenhed i
forhold til Nationalpark Vadehavet og besøgende til området, men sekretariatet havde ikke umiddelbart et forslag til anvendelse af bygningen og indstillede derfor, at ansøger meddeles, at nationalparken ikke ønsker at indgå i et
lejemål.
Bestyrelsen drøftede sagen og kom frem til, at nationalparken ikke kan indgå et samarbejde med John Nørgaard, da man ikke kan finde anvendelse for
bygningerne, hverken ud fra budget eller nuværende initiativer.
Erik Nørreby opfordrede til, at vi indtil der foreligger et behov eller initiativ
fra Bestyrelsen, afviser tilbud om lejemål fra Sekretariatets side uden at
skulle behandle sagen i Bestyrelsen hver gang. Det var der tilslutning til.

8.

Budgetopfølgning og arbejdsplan
Sekretariatet fremlagde status for forbrug og forventet resultat for 2013.
Man havde forventet et samlet resultat på 5,7 millioner, men status er, at
det faktiske forbrug ligger ca. 1 million under dette. Det gør, at man forventer at overføre flere midler til 2014 end først forventet. Sekretariatet er i
drøftelse med Naturstyrelsens regnskabsafdeling om en ændret regnskabspraksis, hvor bl.a. indgåede aftaler/forpligtigelser fremgår af regnskabet i
det år, hvor de er indgået, også selvom betalingen først finder sted i det efterfølgende år. Når dette er endeligt afklaret udarbejder sekretariatet et nyt
status-notat og udsender dette hurtigst muligt.
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Bent Poulsen ønskede en forsikring om, at man kan overføre uforbrugte
midler fra ét år til det næste. Dette forventede Bent Rasmussen, men det
skal i givet fald ske i et samarbejde mellem NSTs økonomiafdeling og nationalparkens sekretariat.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9.

Budget 2014
Bestyrelsen havde på sidste møde diskuteret et oplæg til budget for 2014 på
i alt 10,7 millioner kroner. Det blev ved denne lejlighed aftalt, at sekretariatet skulle fremlægge yderligere materiale, til belysning af det foreslåede
projekt for indvielse af Verdensarven i tilknytning til Tall Ships Races i Esbjerg den 2. - 5. august 2014. Som bilag var vedlagt et sådant oplæg, som
blev uddybet på mødet. Budgettet havde endvidere været forelagt Rådet,
som ikke var kommet med en samlet udtalelse. Herudover var der indkommet skriftlige forslag til ændringer til budgettet fra Jette Beck.
Sekretariatet havde indstillet:
At bestyrelsen vedtager et budget på baggrund af den fremlagte skitse med
fornødne ændringer.
At der vedtages en ramme for indvielse af verdensarven på 500.000 kr.,
hvoraf halvdelen kan anvendes til VIP sponsorat i forbindelse med Tall Ships
Race 2014.
At der ikke afsættes yderligere midler til kurser for nationalparkpartnere udover de 50.000 kr., der er afsat, idet disse suppleres med midler fra projektsamarbejde med VisitNordjylland, så der samlet er en pulje på mere end
150.000 kr. til rådighed.
At Jette Becks forslag om at øge budgetrammen for lokale netværk under
målsætning 10 fra de nuværende 50.000 kr. til 150.000 kr. imødekommes.
De ekstra 100.000 kr. foreslås taget fra projekt Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet under målsætning 5, som nedsættes fra 400.000 kr. til
300.000 kr.
Ændringsforslag til det fremlagte budget motiveredes af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, enkelte projekter blev drøftet og Bestyrelsen kom frem til
følgende:
•
•

Der afsættes 100.000 til lokal forankring. Brug af disse midler lægges
op til debat i Rådet.
Projektsamarbejdet med VisitNordjylland bidrager til partnerskabsprogrammet i 2014.
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•

•
•

Der afsættes 500.000 til indvielse af verdensarven i tilknytning til Tall
Ships Races. Britt ønskede dog at få ført til referat, at hun ikke kunne
støtte dette.
Målsætning 7 støttes med yderligere midler.
Vagerlaget skal have tilført yderligere 150.000 kr.

Den Trilaterale Vadehavsskole, hvor Ulrik har været koordinator, ønsker
medfinansiering på 17.000 Euro.
Det forventes at de uforbrugte midler fra 2013 vil kunne finansiere Vagerlaget, beskyttelse af sårbar natur (Målsætning 7) samt Den Trilaterale Vadehavsskole. Det blev besluttet, at sekretariatet tilretter budget 2014, og at
dette fremlægges på bestyrelsesmødet i januar.
10.

Videncenter for Nationalpark Vadehavet
Laurids Rudebeck orienterede om projektet, som er igangsat af Tønder
Kommune med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Laurids orienterede om projektet, som har til hensigt at skabe arbejdspladser i kommunen. Der er tale om et forprojekt, der løber i ½ år. Man vil se
på uudnyttede muligheder i forhold til arbejdspladser.
Projektet har ikke været ment som et særskilt projekt uden inddragelse af
nationalparken, men som en afdækning af mulighed for at skabe arbejdspladser i kommunen.
Nationalparksekretariatet samarbejder/sparrer med Niels Thede SchmidtHansen, som er ansat i forprojektet.

11.

Studietur for Bestyrelsen i 2014
Bestyrelsen skal på studietur i 2014. Sekretariatet havde indstillet, at der
planlægges en tur til de tyske nationalparker i Vadehavet.
Bestyrelsen drøftede mål for en studietur til primært den Slesvig Holstenske
Nationalpark Vadehavet, herunder besøg på ”Multimar Wattforum” i Tönning
og med emner som biotoppleje for stor kobbersneppe, myndighedsrollen i
tyske nationalparker, frivillighedsprogram, partnerprogram mm.
Bestyrelsen besluttede, at studieturen planlægges for en forlænget weekend
(torsdag eftermiddag til søndag) til Slesvig Holsten i perioden 1. til 4. maj
2014. Sekretariatet arbejder videre med et oplæg og afklarer, om det kan
blive denne periode.

12.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet
Sekretariatet havde foreslået, at Rådet bl.a. bliver bedt om en vurdering af,
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om sammensætningen af Rådet har været god, og om der er forslag til ændringer, det er set i lyset af, at der skal nedsættes nyt råd i slutningen af
2014. Man har i Thy valgt at skifte kandidater ud efter 1. periode, for at sikret, at hele Bestyrelsen ikke skiftes ud på én gang.
Bestyrelsen bad om, at følgende emner drøftes på Rådsmødet i februar:
•

Forslag til ændring af Rådets sammensætning.

•

Lokale netværk – lokale arrangementer, Rådet skal foreslå hvad de
100.000 kr. bruges til.

•

Forslag til aktiviteter ved indvielsen af verdensarven/Tall Ships Races
og mulighed for deltagelse, herunder lokale events med nedlægning
af verdensarvsflise.

•

Forslag til nationalparkdagen, som skal ske i samarbejde med VFF.

•

Forslag til udflugt 2014.

Tilbagemelding til Rådet – vi er godt tjent med Rådets kommentarer, som
påvirker vores beslutninger og dette har afsmittende effekt på sekretariatet.
De forslag som Rådet er kommet med har affødt, at man lægger opgaven
med forslag til brug af de 100.000 til lokal forankring over til Rådet. Rådet
har også drøftet sagen med film, og en del af de tiltag der er på filmsiden er
affødt at Rådets forslag.
13.

Planlægning af møderække 2014
Sekretariatet havde udsendt forslag til møderække der blev drøftet, følgende blev vedtaget:
Studieturen flyttes til den første weekend i maj.
Udflugten flyttes til 14. juni (Kjeld foreslog Tøndermarsken).

14.

Evt. og meddelelser
Gylling meddelte, at han stopper i Bestyrelsen, da han går af som borgmester i Varde. Gylling takkede for et spændende samarbejde og samvær. Gylling inviterede Bestyrelsen til afskedsreception den 20. december.
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