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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling
Beslutning
Bent Poulsen bød velkommen og informerede om, at Gylling Haahr, Laurids Rudebeck, H.C. Fuglsang og Kjeld
Andreasen
havde meldt afbud. Bent orienterede om, at sekretariatet havde været rundt og se på mulige fremtidige projekter på
Fanø forud
for mødet, herunder det allerede igangsatte projekt - Sønderho Strandsø.
Dagsordenen blev godkendt, dog ønskede Mette Guldberg, at Ballum Sluse Projektet blev særskilt behandlet.
Bilag
punkt_1_bilag_1_Referat
Forventet tid: 2 minutter

2. Meddelelser - Orienteringspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Formanden: Bent Poulsen orienterede om, at der til dagens møde var orienteret skriftligt fra sekretariatets side, og at der
derfor
kun ville blive orienteret yderligere, såfremt bestyrelsen ønskede det. Herudover orienterede Bent om de aktiviteter, han
havde
taget del i, herunder hans deltagelse i et møde vedr. en mulig kommercialisering af plukning/fiskning af østers. Der vil
komme et
referat af dette møde, som blev afholdt af Natur- Erhvervsstyrelsen
Sekretariatet: Thomas Holst orienterede om det nye tiltag med udsendelsen af en oversigt over hvad der sker i
sekretariatet.
Denne oversigt hilste Bestyrelsen velkommen, og ønsker at modtage den fremadrettet. Dog skal meddelelserne
afbalanceres, så
de ikke bliver for detaljerede ( ikke interne møder m.v.).
Bilag
punkt_2_bilag_1_Referat
punkt_2_bilag_2_131023_Bilag_NPB-1310-2-1_Orientering_fra_nationalparksekretariatet

3. Status for projekter - Orienteringspunkt
Sagsfremstilling

Beslutning
Bestyrelsen var generelt tilfredse med status-orienteringerne. Det blev foreslået, at der bruges en farvekode, som
signalerer status
for projekterne (under forberedelse, igangværende eller afsluttet) og at indsatsnumrene tilføjes. Herudover ønskede
Bestyrelsen,
at der om muligt blev tilføjet et overblik over økonomien for de enkelte projekter.
Naturprojekter:
Bestyrelsen drøftede gåseforvaltningsplanen. John Frikke forklarede, at Vadehavsforum har modtaget en rapport fra
gåseforvaltningsgruppen, som bliver drøftet på et møde den 31. oktober 2013. Vadehavsforums bestyrelse vil
efterfølgende
Forventet tid: 15 minutter
Beskrivelse:
Meddelelser fra formanden, sekretariatet og bestyrelsen
Nyt fra formanden
Nyt fra sekretariatet (se bilag 2.1)
Nyt fra bestyrelsen
Forventet
tid:
10 minutter
Beskrivelse:
Status for projekter ved John Frikke, Søren Christensen og Thomas Holst
Sekretariatet har udarbejdet en skriftlig status for projekter fordelt på de tre arbejdsområder, som dækkes af
sekretariatets tre faglige medarbejdere, dvs. natur, formidling/PR/partnerskaber og øvrige projekter med bl.a.
kulturhistorie/trilateralt samarbejde/rekreativ infrastruktur. Status beskrivelserne vil ikke blive gennemgået men der
vil være mulighed for at stille uddybende/afklarende spørgsmål til de enkelte projekter. Sekretariatet vil gerne have
en tilbagemelding på denne afrapporteringsform med forslag til ændringer eller forbedringer.
overdrage den færdige rapport til Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse, som på baggrund af rapporten forventes at give
Ministrene
anbefalinger til og rammer for en fremtidig trilateral gåseforvaltning. John forklarede endvidere, at Nationalpark
Vadehavet på sigt
kan inddrages i arbejdet, f.eks. ved udpegningen af "go-områder" og "no-go-områder". Bestyrelsen vil modtage den
endelige
rapport fra GMG, Gåseforvaltningsgruppen, når den foreligger.
Lars Brinch Thygesen opfordrede til, at man sætter projekter fra idébanken i gang hurtigst muligt, da det kan tage tid at
starte
projekterne op, ligesom man bør satse på store projekter, frem for mange små. Lars mente, at dette vil sikre en bedre
fremdrift og
en realisering af flere projekter.
Britt Schak Hansen ville gerne have, at der igangsættes konkrete projekter i samarbejde med bl.a. kommunerne. Hun
spurgte
herunder til, hvor vidt planerne for et projekt på Grønningen på Fanø Nordspids var. John kunne fortælle, at
Esbjerg/Fanø
Kommuner har fået lavet en forundersøgelse vedr. hydrologi, og at der er indhentet oplysninger omkring lodsejernes
holdninger til
gennemførelsen af et projekt i området. Det foreløbige resultat er, at ledelsen af Oddens Grønning (den største del af
nordspidsen)
er positive og at næsten hele ledelsen af Byens Grønning (den inderste, mindre del af Grønningen) er ligeledes positive.
det er kun
enkelte anpartshavere, der tilsyneladende er i mod, og måske spærrer for et projekt. John kunne også fortælle, at
sekretariatet
havde besigtiget området tidligere på dagen og at NPV i forbindelse med kommende Natura 2000-projekter for
området,
sandsynligvis har en mulighed for at samarbejde med kommunerne om forvaltningen af det vigtige naturområde.
Formidlingsprojekter:
Søren Christensen orienterede om, at man fortsat forventer, at der gennemføres temamøder i 2013. Søren orienterede
om

beklædning, som primært er rettet mod sekretariatet og frivillighedskorpset, Bestyrelsen skal ikke umiddelbart bruge
beklædning,
men signalere deres tilknytning til Nationalpark Vadehavet ved f.eks. en pin eller andre måder at bære logo'et på.
Søren præsenterede det emaljeskilt, som bliver sat i produktion snarest. Skiltet skal tildeles vore partnere. Partnerlisten
er
tilgængelig på Nationalpark Vadehavets hjemmeside. Der er netop kommet 11 nye partnere, som snarest vil blive
offentliggjort på
listen.
Sekretariatet forventer at have kontrakter med Vadehavets Formidlerforum på plads indenfor de næste 14 dage.
Øvrige projekter:
Thomas orienterede om Ballum Sluse-projektet, som har været sendt til myndighedsbehandling i Tønder Kommune,
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Der er kommet et svar fra Naturstyrelsen, som ikke kan godkende selve
udsigtsplatformen i
projektet. Afgørelsen vil ikke blive påklaget. Realdania, Nationalparken og Digelaget samt de tilknyttede arkitekter vil
snarest
drøfte muligheder for revision af projektet og fornyet ansøgning. Nationalparken har også søgt Tønder Kommune om,
at
kommunen overtager driftsansvaret for det endelige anlæg. Tønder Kommune har svaret, at beslutning om dette først
kan træffes i
forbindelse med budgetlægningen for 2015.Endelig er der behov for at afklare, hvem der får det formelle ejerskab til
projektet.
Bestyrelsen var ikke indstillet på, at Nationalpark Vadehavet skal have dette ejerskab. Sekretariatet skal afklare dette
nærmere.
Når der forventeligt foreligger et nyt revideret projektforslag ønsker bestyrelsen at få dette forelagt før det sendes til
fornyet
myndighedsbehandlling.
Etableringen af et sti- og rutenet i Nationalpark Vadehavet blev kort drøftet. Thomas orienterede herunder om, at der
arbejdes på
en registrering af samtlige eksisterende relevante rute- og informationsskilte i nationalparken og at dette vil indgå i
drøftelser med
vadehavskommunerne, destinationen og Naturstyrelsen om det fremtidige samarbejde om skiltning. Der vil i denne
forbindelse
også blive set på samspillet mellem nationalparkens hjemmeside, trykt informationsmateriale, en kommende ny app og
behovet for
at tilrettelægge færdsel, så forstyrrelser og påvirkninger af natur og kulturhistorie samt konflikter mellem forskellige
brugere og
fastboende undgås. I første ombæring vil der blive fokuseret på de overordnede rekreative ruter og indfaldsveje.
Efterfølgende vil
indsatsen komme til at omfatte lokale ruter og også se på muligheder for at udbygge og forbedre netværket og bl.a. få
øget fokus
på flere brugergrupper - eks. ryttere.
Mette opfordrede til at forskningssamarbejdet nyder fremme. For hurtigst muligt at få NPV's tværfaglige forskningsråd
på plads
og til at fungere, skal kommissoriet gøres færdigt og udpegningen af rådets medlemmer skal endeligt bekræftes på
baggrund af en
officiel henvendelse fra NPV til de relevante institutioner. Den 20. november afholdes et trilateralt arrangement vedr.
forskning, og
det vil i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at danske deltagere kan redegøre for, at der nu er et dansk formelt
forskningssamarbejde om Vadehavet med støtte fra nationalparken.
Bilag
punkt_3_bilag_1_Referat
punkt_3_bilag_2_131023_Bilag_NPB-1310-3-1_Naturprojekter
punkt_3_bilag_3_131023_Bilag_NPB-1310-3-2_Formidlingsprojekter
punkt_3_bilag_4_131023_Bilag_NPB-1310-3-3_Øvrige_projekter

4. Budgetopfølgning - Orienteringspunkt
Sagsfremstilling

Resume
Der er lagt op til et budget på 10.7 millioner,
Beslutning
Sekretariatet orienterede kort om status for forbrug og forventet resultat af årets drift. Der har været en opsparing fra
2012 på
1.432.409 kr og en bevilling på 7.500.000 kr for 2013, tilsammen 8.932.402 kr til rådighed for 2013. Der var lagt
budget på
godt 7,5 millioner kr, og der forventes et samlet forbrug på maksimalt 5.725.000 kr vd udgangen af året. Der er på
denne
baggrund anmodet om en overførsel til 2014 på 3,2 millioner kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag
punkt_4_bilag_1_Referat
punkt_4_bilag_2_131023_Bilag_NPB-1310-4-1_Budgetopfølgning

5. Indledende drøftelse af budget 2014 - Beslutningspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Thomas orienterede om budgetoplægget for 2014. For overblikkets skyld var der udsendt en udgave uden tekst og en
kommenteret udgave af budgettet. Der overføres midler fra 2013, og man forventer at have et budget på 10,7 millioner i
2014.
Der er indarbejdet et beløb til yderligere en akademisk medarbejder i sekretariatet, som igennem teknisk bistand og
viden skal
skabe et bedre flow for projekterne, men som naturligvis også skal have egne projekter.
Thomas orienterede om baggrunden for de beløb der som udgangspunkt var afsat til de enkelte projekter og
målsætninger,
ligesom han præciserede, at nogle projekter (især naturprojekter) ofte tager lang tid at forberede og starte på grund af
lodsejerkonsultationer, inddragelse af øvrige interessenter samt myndighedsbehandling.
Britt kommenterede på udkastet og opfordrede til, at midlerne som var tiltænkt Tall Ships Race bliver overført til
naturprojekter
under målsætning 7.
Forskellige projekter og muligheder for studieture blev drøftet, herunder en særlig indsats for Stor Kobbersneppe i
Nationalparken med afsæt i erfaringer gjort i Tyskland og Nederlandene. Bent Poulsen opfordrede Bestyrelsen til at
indsende
forslag til ændringer af budget 2014 forud for det kommende Bestyrelsesmøde den 4. december. Bestyrelsen blev
opfordret til at
foreslå konkrete projekter, hvis de ønskede at flytte midler i forhold til forslaget og herunder forholde sig til det
realistiske i at
Forventet
tid:
10 minutter
Beskrivelse:
Status for nationalparkens økonomi viser et forventet forbrug på ca. 5,7 millioner kr ved årets udløb. Det er
væsentligt mindre end forventet ved den oprindelige budgetlægning. Sammen med overførslen af uforbrugte midler
fra 2012 til 2013 på 1,4 mill. kr giver det et samlet overskud i forhold til den statslige bevilling på 7,5 mill. kr 3,2
mill kr, som er indrapporteret til Naturstyrelsen med ønske om overførsel til budget 2014, der herved samlet bliver
på 10,7 mill. kr.
Forventet tid: 30 minutter
Beskrivelse:
Sekretariatet kommer med et kort oplæg til overordnet fordeling af midler på de enkelte målsætninger 2014.
Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og beslutte rammerne for det videre arbejde med budgettet. Som bilag er
vedlagt en oversigt kun med beløb samt en mere detaljeret oversigt med uddybende beskrivelse af hvert enkelt
projekt.
Indstilling fra
sekretariatet:
Sekretariatet indstiller til bestyrelsen, at der træffes beslutning om en overordnet ramme for udarbejdelse af det
endelige budget som forelægges Nationalparkrådet til udtalelse.
kunne gennemføre aktiviteter for det foreslåede rammebudget..

Det blev foreslået, at man tager på studietur til Nedersaksen i 2014, gerne en tur over 3-4 dage. Der skal evalueres på
turen når
man kommer hjem, ligesom der bør udarbejdes en rapport. Flere ønskede en dato for studieturen meldt ud hurtigst
muligt.
Mette bad om, at der bliver indarbejdet nye kolonner med budget 2013 og forventet forbrug 2013 i regnearket over
budgetforslag 2014, så man kan danne sig et bedre overblik over situationen og udviklingen.
Bilag
punkt_5_bilag_1_Referat
punkt_5_bilag_2_131022_NPV_Bilag_1310-5-1_Budgetskitse_2014
punkt_5_bilag_3_131022_NPV_Bilag_1310-5-2_Budgetskitse_2014 - oversigt

6. Ansøgninger om støtte - Beslutningspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Forventet tid: 30 minutter
Ansøger /
målsætning:
1. Museum Sønderjylland / Museum Sydvestjylland, Trilateral Workshop for forskere / Målsætning 4
Museerne har ansøgt om støtte til afholdelse af en international workshop for 25 deltagere med det formål at
skabe grundlag for et større internationalt forskningsprojekt om vandstandens og Vadehavets indvirkning på
bebyggelsens udvikling i en 2500-årig periode. De ansøgte midler skal gå til at dække omkostninger til
overnatning, forplejning og transport. Nærmere detaljer fremgår af ansøgningen, der er vedlagt som bilag.
Sekretariatet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der er tale om en meget
indledende fase af et muligt projekt, som ikke nødvendigvis fører til et konkret resultat. Det vurderes, at
institutioner med fornøden interesse i udvikling af et projekt som beskrevet skulle være i stand til at betale
ophold, transport og forplejning.
2. Vadehavsforum (genoptaget fra mødet den 11. september 2013) / Målsætning 11
Bestyrelsen vedtog på sit møde den 11. september, at udskyde behandlingen af ansøgningen om årlig støtte til
Vadehavsforum på 10.000 Euro som tilskud til drift af sekretariatet.
Sekretariatet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da der er tale om fast årlig drift af en anden
organisation og dette ikke er i tråd med målsætning 11 i nationalparkplanen. Nationalparken deltager i
Vadehavsforums plenum møder gennem en repræsentant fra Nationalparkrådet og ved deltagelse i
Gåseforvaltningsgruppen. Der vil kunne ydes støtte til konkrete projekter af fælles interesse.
3. Skibe til Ribe / Målsætning 4
Arbejdsgruppen Ribe Havn, Skibe til Ribe har anmodet nationalparken om støtteerklæring til Projekt Ribe
tilbage til havet. Bestyrelsen drøftede ansøgningen på mødet den 17. april og anmodede efterfølgende ansøger
om en uddybning af, hvordan en støtteerklæring tænkes anvendt. Ansøger har besvaret dette pr. 17/9 (se bilag).
Sekretariatet indstiller, at ansøgningen imødekommes med følgende ordlyd: Nationalpark Vadehavet hilser det
velkomment, at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for at fremme sejlads på å-strækningen
mellem Ribe og Kammerslusen for herigennem fremme synliggørelsen af den lokale kulturhistorie og
forbedre muligheden for oplevelser. En eventuel undersøgelse bør afdække alle argumenter for og imod
et projekts gennemførelse, og Nationalparkens støtte er ikke udtryk for en anbefaling af projektets
gennemførelse eller tilsagn om finansiel støtte til projektet på det foreliggende grundlag.
Indstilling fra
sekretariatet:
Se ovenfor
Bestyrelsen behandlede de 3 indkomne ansøgninger.
Ansøgning fra museerne om tilskud til afholdelse af en workshop:
Mette pointerede, at NPV's forskningsudvalg kunne have rådgivet i denne sammenhæng, hvis det havde været endeligt
på plads.
Desuden anbefalede Mette, at man sagde ja for at signalere, at vi støtter op om forskning, og det samtidig er et af de
projekter, vi
kan holde frem trilateralt. Projektideen havde været præsenteret på forskningsseminaret i maj, og det er et af 2 mulige
kulturhistoriske projekter for de kommende år. Dette blev støttet af Britt. Bent Poulsen mente ikke, at der skulle ydes
støtte, da
der kun er tale om en slags forundersøgelse. Anette Fonder mente, at man kunne tilbyde at afholde udgifterne til en
frokost og en

eskursion. Jette Beck spurgte i sammenhængen, om man kunne forlange, at arrangørerne/museerne benytter sig af vore
partnere?
Bent Poulsen mente, at hvis en ansøgning er mere fagligt argumenteret og resultatorienteret, kan vi støtte. Også hvis der
er tale om
et skrivearbejde eller en rapport, er det fint. Bent foreslog, at man kan yde 10.000 kr. i tilskud.
Efter yderligere diskussion besluttede Bestyrelsen, at man ikke ønsker at støtte projektet på sit nuværende stade med de
begrundelser, at:
- Der er alene tale om udgifter til et indledende sonderende møde for at finde frem til, om der er interesse for og
mulighed for at
lave en fælles ansøgning til et stort projekt.
- Støtte til et indledende møde af den foreslåede karakter kan danne præcedens for andre interesssegrupper, der ønsker
omkostninger til indledende møder dækket uden at det nødvendigvis giver et konkret resultat, der vil bidrage til
opfyldelse af
nationalparkplanen.
Bestyrelsen fandt dog, at et projekt som foreslået kan have interesse for nationalparken i en mere konkret form.
Tilskud til Det Trilaterale Vadehavsforum:
Kommunerne har drøftet sagen, og der er nu sikret en økonomi, så man kan fortsætte i 2014. De fire kommuner har
givet tilsagn
om at øge bidraget forudsat at andre også bidrager. Jette mener, at det er et vigtigt forum, og at NP skal støtte - både
økonomisk
og fagligt. NPV's deltagelse i Gåseforvaltningsgruppen er et eksempel på det sidste.
Bestyrelsen støttede op om sekretariatets indstilling om et afslag på ansøgningen om støtte til drift, men vil se positivt
på
samarbejde om konkrete projekter.
Skibe til Ribe:
Lars mente, at det kunne give problemer med mere skibstrafik på Ribe Å for hans medlemmer. Mette mente ikke, at
formuleringen fra sekretariatet kan bruges. Britt mente ikke, at vi kunne skrive en støtteerklæring.
Bent Poulsen konkluderede, at der er meget forskellige holdninger, og at man meddeler, at vi ikke ser os i stand til at
kunne udtale
os i den pågældende sag, da det er en myndighedssag og ikke et nationalparkanliggende. Thomas påpegede, at en sådan
afgørelse skal følges af en begrundelse. Formuleringen blev derfor: NPV kan på det foreliggende grundlag ikke yde
støtte, da der
med det foreliggende ikke er en tilstrækkelig redegørelse for de eventuelle konsekvenser af projektet, men at man på et
senere
tidspunkt vil forholde sig til et mere konkret projekt.
Bilag
punkt_6_bilag_1_Referat
punkt_6_bilag_2_131023_Bilag_NPB-1310-6-1_Ansoegning_midler_igangsaetterworkshop
punkt_6_bilag_3_131023_Bilag_NPB-1310-6-2_Vadehavsforum
punkt_6_bilag_4_131023_Bilag_NPB-1310-6-3_Skibe_til_Ribe

7. Oplæg til indvielse af den danske Verdensarv - Beslutningspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Bestyrelsen drøftede, om man ønskede at bruge 500.000 kr. på en markering af Vadehavets kommende status som
Verdensarvsområde, som dels dækker over et sponsorat til Tall Ships Race i august 2014 og dels dækker over udgifter
til en stor
stand, materialer m.v. i forbindelse med synliggørelsen af udpegningen af den danske del af Vadehavet som
Verdensarvsområde.
Det blev blandt andet drøftet, om Tall Ships Race var det rigtige sted at synliggøre udpegningen, fordi der vil være
fokus på
Forventet tid: 30 minutter
Beskrivelse:
Som bekendt forventes den danske del af Vadehavet at blive tilsluttet verdensnaturarven fra juni 2014.
Sekretariatet har udarbejdet et forslag til at skabe maksimal synlighed og opmærksomhed omkring udpegning
ved at indgå et samarbejde med Tall Ship Race, som finder sted i Esbjerg i starten af august 2014. Forslaget vil
blive gennemgået, med henblik på at træffe en endelig beslutning.

Indstilling fra
sekretariatet:
Sekretariatet indstiller, at nationalparkbestyrelsen godkender, at der kan indgås aftale med Tall Ships Races om
VIP Port Sponsorat, og at der afsættes et beløb på i alt 500.000 kr i budget 2014 til arrangementet.
sejlskibene, og måske knapt så meget Vadehavet. Men en deltagelse vil også rumme det internationale eller det
trilaterale aspekt
m.v.
Bestyrelsen valgte at udsætte en endelig stillingtagen til Bestyrelsesmødet i december, hvor det også vil indgå i
behandlingen af
budget 2014.
Sekretariatet vil forud for næste møde undersøge hvordan Nationalpark Vadehavet kan synliggøres i forbindelse med en
evt. rolle
som sponsor.
Bilag
punkt_7_bilag_1_Referat
punkt_7_bilag_2_131023_Bilag_NPB-1310-7-1_Indvielse_verdensnaturarv

8. Drøftelse af filmprojekter - Beslutningspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Bestyrelsen drøftede mulighederne for filmprojekter foreslået af Nationalparkrådet.
Lars Brinch Thygesen fortalte, at der var mulighed for at lave optagelser med "go-pro"-kamera - simple metoder.
Bestyrelsen ønskede at få udarbejdet korte filmklip til sociale medier, men som også kan bruges i andre sammenhænge.
Muligheden for at lave en film-konkurrence blev også drøftet.
Sekretariatet følger op med John Sundstrøm og kontakter TV-Syd samt lokale TV-stationer, for at undersøge
mulighederne for at
samarbejde vedr. film, ligesom Søren Christensen arbejder videre med mulighederne for at inddrage filmklip på
baggrund af
Rådets oplæg og Bestyrelsens kommentarer.
Bilag
punkt_8_bilag_1_Referat
punkt_8_bilag_2_131023_Bilag_NPB-1310-8-1_Filmprojekter

9. Kommissorium for sekretariatet - Beslutningspunkt
Sagsfremstilling
Forventet tid: 15 minutter
Beskrivelse:
Nationalparkrådet er kommet med forslag til en række filmprojekter, som nationalparken kan tage op.
Herudover er der i forbindelse med gennemførelsen af projekter også igangsat filmproduktion. Bestyrelsen vil
drøfte, om der skal igangsættes særlige filmprojekter for 2014 og hvad indholdet kan være i denne
sammenhæng.
Indstilling fra
sekretariatet:
Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter Nationalparkrådets forslag og kommer med forslag til, hvilke
filmprojekter, der bør prioriteres og indarbejdes i det endelige budget for 2014 (Målsætning 8). Det anbefales,
at der skabes en sammenhæng imellem temamøder og filmprojekter, således at der til hver temarapport kan
tilknyttes en kort film.
Forventet tid: 10 minutter
Beskrivelse: Sekretariatet har udarbejder udkast til kommissorium som ønskes behandlet.
Indstilling fra sekretariatet: Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen vedtager kommissoriet med eventuelle tilføjelser og
ændringer.
Beslutning
Bestyrelsen drøftede kommissoriet.
Bestyrelsen princip-godkendte kommissoriet, som tilrettes og præciseres yderligere på baggrund af Bestyrelsens
kommentarer,
som bedes indsendt senest ultimo uge 45.
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10. Høring af Ministerdeklaration 2014 MCD2014 - Beslutningspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Bent Rasmussen orienterede om udkastet til den kommende minister-deklaration, som tager afsæt i den såkaldte Silddeklaration.
Der skal være møde i december måned, hvor deklarationen skal drøftes i Vadehavsbestyrelsen. Thomas Holst og Bent
Rasmussen er begge medlemmer af den danske delegation i den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og deltager i mødet,
hvor man
laver udkast til den endelige deklaration på baggrund af de indkomne høringssvar fra kommuner, Naturstyrelsen,
interesseorganisationer m.v.. Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet har også haft mulighed for at kommentere
udkastet.
Bestyrelsen drøftede deklarationen, men havde ingen yderligere kommentarer til den.
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11. Videnscenter for Nationalpark Vadehavet - Orienteringspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Forventet tid: 15 minutter
Beskrivelse:
Naturstyrelsen har udsendt udkast til Ministererklæring for det trilaterale Vadehavsråd i høring og bedt om
Nationalpark Vadehavets kommentarer. Bestyrelsen bedes drøfte udkastet og udarbejde eventuelle
bemærkninger.
Indstilling fra
sekretariatet:
Sekretariatet indstiller, at Nationalparkbestyrelsen tager udkastet til ministererklæring til efterretning, idet det
anerkendes, at udkastet er i høring hos de enkelte organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i
bestyrelsen, og at dette kan give anledning til forskellige høringssvar.
Forventet
tid:
10 minutter
Beskrivelse:
Orientering om projekt igangsat af Tønder Kommune med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ved
borgmester Laurids Rudebeck.
Da Laurids Rudebeck og Viggo Christensen, der var indstillet som stedfortræder fra Tønder Kommune på dette
dagsordenpunkt,
desværre havde måttet melde afbud, blev der ikke orienteret om emnet.
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12. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt
Sagsfremstilling
Beslutning
Bestyrelsen holdt sig til de emner, der var besluttet på det foregående Bestyrelsesmøde samt at Rådet bedes om
anbefalinger i
forhold til den fremlagte ramme for Budget 2014.
Rådet havde på det sidste møde drøftet NP Vadehavetes inddragelse i sagen om udvidelse af Rømø Havn opfordring, og
det var
fra sekretariatet blevet oplyst, at nationalparken ikke havde modtaget lokalplanforslaget i høring. På denne baggrund
havde Rådet
anbefalet, at sekretariatet retter henvendelse til Tønder Kommune med en opfordring til, at der laves procedurer, der
sikrer, at
nationalparken høres i sager om afgørelser i henhold til Råstofloven, Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Skovloven og
Vandløbsloven, når afgørelserne kan have betydning for nationalparkens udvikling. Bestyrelsen var enig i Rådets
anbefaling og
bad sekretariatet foretage det fornødne.
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13. Eventuelt - Orienteringspunkt
Sagsfremstilling
Forventet tid: 10 minutter
Beskrivelse:
Drøftelse af hvilke sager/emner Bestyrelsen vil forelægge for Nationalparkrådet til udtalelse. Der er følgende
emner fra sidste Bestyrelsesmøde:
Hvordan bliver lokalbefolkningen engageret i nationalparken?
Hvordan kan netværk konkret bruges?
Hvordan udnytter man den store geografiske spredning i nationalparken?
Hvordan kan Rådets medlemmer blive bedre klædt på som ambassadører?
Hvilke medier skal bruges for at nå lokalbefolkningen?
Indstilling fra
sekretariatet:
Sekretariatet indstiller at ovenstående fra sidste Bestyrelsesmøde forelægges Rådet sammen med rammerne
for budget 2014 (jf. dagsorden punkt 5) samt at Rådet orienteres om Bestyrelsens drøftelse af filmprojekter
under dagsordenens punkt 8.
Forventet tid: 5 minutter
Beskrivelse:
Beslutning
Britt Schak Hansen opfordrede til, at det ikke er hele sekretariatet, der deltager i Bestyrelsesmøderne. Det blev i denne
forbindelse oplyst, at dette skete undtagelsesvist på grund af logistiske overvejelser.
Thomas Holst orienterede om, at sekretariatet havde modtaget en ansøgning fra et Bestyrelsesmedlem vedrørende
betaling for et
fagligt arrangement, som vedkommende ville deltage i. I den konkrete sag var der givet afslag, men sekretariatet vil
være positiv
overfor at bidrage til arrangementer som har relevans for bestyrelsesmedlemmer, og vil også fremover vurdere de
enkelte
ansøgninger fra sag til sag. I tvivlstilfælde vil formanden blive inddraget.
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