Endeligt referat

Udsendt 27. september 2013

Møde i Nationalparkbestyrelsen 11. september 2013
Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Mødet fandt sted fra kl. 15:00 til 19:30
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

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

Forslag til punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt med den
ændring, at punkt 4 blev flyttet ind under punkt 11, hvilket blev godkendt.
Bent Poulsen bød velkommen til Niklas Bangsbro, som er studerende på
Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen på Skovskolen. Niklas skal være i
praktik i sekretariatet frem til sommeren 2014.

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

2.

Orientering fra formand og sekretariat
a. Møde i nationalparkernes formandsforum:
Der er afholdt møde på Myrthuegård i juli, hvor der blev brugt en del tid
på at tale om nationalparkernes hjemmesideplatform. Der skal være
møde med Naturstyrelsen den 18. september, og her vil man drøfte de
mulige forbedringer af hjemmesiden og fremlægge nationalparkernes
forslag til en ny platform. I formandsforum orienteres der om
igangværende arbejde i de enkelte nationalparker og man drager nytte af
hinandens erfaringer. De to andre nationalparker havde forudset
afløbsproblemer for Nationalpark Vadehavet i det første budgetår, hvilket
også er en realitet, da mange projekter tager tid at igangsætte.
b. Møde med IUCN-delegation den 20. august om den danske Verdensarvansøgning:
Der var besøg af 2 rådgivende fagfolk fra IUCN, som var sendt ud for at
vurdere Vadehavet, herunder Nationalpark Vadehavet. De skal vurdere,
om området har de kvaliteter der skal til, for at blive udnævnt til
Verdensarv - både natur- og forvaltningsmæssigt.
Bent Rasmussen indledte mødet og fortalte besøget. Han var vært for
IUCN-folkene, og takkede for, at så mange bestyrelsesmedlemmer fra
NPV var mødt op. Fagfolkene fra IUCN var meget interesserede i den
måde man i Danmark forvalter nationalparken på, uden at den har
myndighedsfunktioner og -beføjelser. Styrken ved Nationalpark
Vadehavet er, at alle processer er baseret på frivillighed og at
nationalparken er så uafhængig, som den er. IUCN ser den danske model
som en meget moderne konstruktion med inddragelse af befolkningen i
forbindelse med opbygningen og driften af nationalparken. IUCN
vurderede integriteten og de forvaltningsmæssige rammer og var meget
interesserede i hvordan målsætningerne for nationalparken
implementeres. Naturen og menneskelige aktiviteter er fuldt integreret,
da vi er et meget lille land med mange mennesker.
Staten må nu afvente, og svare på eventuelle spørgsmål fra IUCN.
Unesco ventes at træffe endelig afgørelse vedrørende den danske del af
Vadehavets optagelse på listen over verdensarvområder i juni 2014.
c. Hjemmesiden:
Thomas orienterede om forslaget til en ny platform for nationalparkernes
hjemmeside, som Brian Olsen har lavet. Miljøministeriet vil bruge en
Umbraco-platform, som også er den platform Brian Olsen har arbejdet ud
fra. Det er så spørgsmålet, hvordan vi kan få implementeret nationalparkernes særlige ønsker i den nye løsning. Sagen drøftes med NST senere i
september.
Jette Beck foreslog, at man får livestreaming fra Nationalparkskibet på
hjemmesiden. Flere andre muligheder for livestreaming blev også nævnt.
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d. Nationalparkskibet:
Bent Poulsen orienterede om, at det sidste halve års arbejde med at
skaffe midler er lykkedes, med bidrag fra SE, BlueWater Fonden og LAG
Tønder. Der er derfor indkaldt til et møde i skibsgruppen i næste uge,
hvor man vil arbejde med udbudsmateriale m.v.
Sekretariatet er opmærksomt på, at man ikke kan sende opgaven i
udbud, før man har endeligt tilsagn fra LAGén, og der skal flyttes midler
fra budgettet til driftsrammen.
Bent Rasmussen bad i denne sammenhæng om, at sekretariatet
orienterer Bestyrelsen, før man sender nyheder ud til pressen.
e. Gratis transport for skolebørn i Esbjerg Kommune:
Kurt Jakobsen orienterede om, at man i Esbjerg Kommune har indgået
en aftale, så skolebørn gratis kan benytte det eksisterende transportsystem i dagtimerne, til at komme rundt til de kulturelle institutioner i
kommunen.
Laurids Rudebeck kunne orientere om, at Tønder Kommune har sat gang
i et lignende tiltag, som inddrager både bus og tog.
3.

Møde i Nationalparkrådet den 14. august
Mette Guldberg og Svend Tougaard rapporterede fra mødet i Rådet og
fremlagde herunder Rådets besvarelse af Bestyrelsens spørgsmål
vedrørende emner til film og fortællinger mv.
Mette Guldberg orienterede om, at der var stor tilfredshed med opgaverne
der var stillet til mødet og Rådets tilbagemelding vedr. det svingende
fremmøde var, at hvis der var interessante opgaver at forholde sig til, var
der stort fremmøde.
Rådet havde drøftet hvad man kunne lave film om og var kommet med et
oplæg. I denne sammenhæng påpegede Mette Guldberg, at man også skulle
huske den idébank nationalparken allerede er i besiddelse af fra idéfasen.
Af konkrete tiltag kan nævnes, at Else Pia Erz havde haft kontakt med
TVSyd, som gerne vil lave optagelser med kunstnerne i området. Desuden
er der lavet en film om everten Rebecca af Fanø, kan ses på YouTube
(http://www.youtube.com/watch?v=oXitmmkHC2M). Begge er eksempler på
film der kan integreres i formidlingen af Vadehavet. Herudover er
sekretariatet ved at lave en film om fokuseret fugleforvaltning og en film om
Ensianblåfuglen.
Britt S Hansen spurgte ind til, hvordan vi følger op på Rådets arbejde, og om
hvordan der kan gives en tilbagemelding på filmidéerne? Britt S Hansen bad
om, at samarbejde med lokale tv-stationer kommer på næste dagsorden
sammen med oplæg til hvordan vi laver før, under og efter optagelser af
arbejdet i nationalparken.
Herudover orienterede Mette Guldberg om, at Rådet opfordrede Bestyrelsen
til at gå til kommunerne, når de ikke var blevet hørt i sager hvor
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nationalparken er høringsberettiget – f.eks. i forbindelse med udvidelsen af
Rømø Havn.
4.

Igangværende og kommende projekter (behandlet under punkt 11)
Sekretariatet gennemgik status for projekter for henholdsvis natur- og
formidlingsprojekter. Sekretariatet blev af Bestyrelsen bedt om for
eftertiden at henvise til målsætninger i forbindelse med status på projekter
fremadrettet.
John Frikke gennemgik, med henvisning til den udsendte statusredegørelse,
kort de igangværende naturprojekter, som blandt andet har involveret
møder med fagfolk fra de 4 vadehavskommuner, relevante konsulenter og
ressourcepersoner, der arbejder med projekter og forundersøgelser, eller på
anden vis forbereder kommende naturprojekter i tilknytning til Nationalpark
Vadehavet.
Der er igangsat et projekt vedr. øget beskyttelse af kystfugle, hvor
Nationalpark Vadehavet vil støtte med formidling af problematikken og en
indsats mod prædation m.v. Der er optaget en film, der vedrører de berørte
fuglearter, lokaliteter og problemstilligner.
Herudover forventes det, at man opstarter afgræsningsprojekter, en indsats
for engfugle, et prædationsprojekt og en indsats for klæggravsarealer kan
også knyttes til dette projekt. Der er her samarbejde i gang med
Naturstyrelsen, de 4 vadehavskommuner samt Jysk Landbrugsrådgivning.
Herudover beskrev John arbejdet med Sønderho Strandsø og Projekt
Ensianblåfugl, der gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet.
For yderligere oplysninger henvises til bilag NPB-1309-3-1 udsendt med
dagsordenen.
Bestyrelsen drøftede de forskellige projekter og stillede spørgsmål. Skiltning
og temamøder blev drøftet. Der er fokus på dette fra sekretariatets side.
Udkastet til en film om Ensianblåfuglen blev vist, og Bestyrelsen påpegede,
at man skulle gøre sig klart hvem der var afsender og modtager, og at man
evt. kunne søge at få feed back fra forskellige målgrupper. Herudover
ønskede Bestyrelsen et forord om hvorfor nationalparken ønsker at fokusere
på Ensianblåfuglen og biodiversiteten i området.
Søren Christensen gennemgik status for formidlingsprojekterne.
Partnerprogrammet er ved at tage form, alle tidligere partnere har fået
fornyet deres tilladelser og der igangsat et projekt vedr. opbygning og
strukturering af partnerprogrammet, som udvikles i 3 steps. Det formelle er
på plads, partnerlisten er opdateret og der er kommet nye til. Partnerlisten
kan ses på hjemmesiden. Herudover er der lavet en velkomstpakke, som
Søren vil tage ud til partnerne med. Fremadrettet skal vi tage direkte
kontakt med potentielle partnere.
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Nationalparkmagasinet forventes udsendt i oktober/november 2013, der
mangler blot fotos til 8 af artiklerne. Søren viste eksempler på navne til
magasinet.
Der er truffet beslutning om et ændret koncept for en ny mobiludstilling, pg
det adskiller sig en del fra det oprindelige, idet der nu er tale om en trailer
med udslagsdøre m.v., frem for det tunge stilladskoncept. Søren beskrev
trailerens indhold.
Hjemmeside: Søren beskrev det arbejde han og Brian Olsen havde gjort
med at udarbejde en kravspecifikation til Naturstyrelsen i forhold til en
fremtidig hjemmeside-løsning.
Facebook: Søren fortalte om arbejdet med at opbygge siden ”Vadehavet”,
som i skrivende stund har 2.003 ”likes”.
Ingerreg 4A-undersøgelsen blev kort beskrevet. Undersøgelsen er afsluttet
og sendt til oversættelse, så vi kan sende en tysk version til den tyske del
af Interreg-samarbejdet.
Thomas orienterede om mobiludstillingens budget på 150.000 kr.
Nationalparken har fået tilsagn fra LAG på halvdelen. Det nye koncept er
25.000 kr. dyrere. Thomas bad Bestyrelsen godkende en merudgift på 2530.000 kr., som dog ikke omfatter en ”klappesæl”. Denne vil man forsøge
at finde et særligt sponsorat til. Bestyrelsen godkendte ekstraudgiften til
projektet.
5.

Fælles afgræsning.
Kjeld Andreasen foreslog, at der nedsættes et udvalg som understøtte og
”kick-starte” sekretariatets arbejde med græsningsprojekter.
Der nedsættes et udvalg, som mødes snarest. Det består som
undgangspunkt:
John Frikke, Nationalpark Vadehavets sekretariat
Ole Andresen, Nationalparkrådet
Klaus Moltesen Ravn, Landmand
Kjeld Andreasen, Nationalparkbestyrelsen
Jens Hjerrild Hansen, Naturstyrelsen
Sekretariatet udarbejder et kortfattet kommissorium for udvalget.

6.

Forslag til kommissorium for Nationalpark Vadehavets tværfaglige
videnskabelige udvalg
Som opfølgning på forskerkonferencen, som blev afholdt i regi af
nationalparken den 22. maj har Mette Guldberg, Karsten Laursen og Thomas
Holst udarbejdet et forslag til kommissorium for et tværfagligt udvalg.
Bestyrelsen blev bedt om at godkende kommissoriet.
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Bestyrelsen drøftede kommissoriets indhold og kom frem til, at DTU Aqua
skal inviteres med i stedet for Kystdirektoratet.
Nationalpark Vadehavet stiller bistand til rådighed efter nærmere aftale og
afholder udgifter til fortæring i forbindelse med mødevirksomhed. Det
forventes, at de enkelte deltagere selv finansierer transportudgifter.
7.

Valg af repræsentant til Vadehavets Formidlerforums styregruppe
Nationalpark Vadehavet har indgået samarbejdsaftale med Vadehavets
Formidlerforum, som bl.a. indebærer, at nationalparken tilbydes en plads i
styregruppen for Vadehavets Formidlerforum samt at
nationalparksekretariatet har fået sæde i formidlerforummets
koordineringsgruppe. Bestyrelsen blev bedt om at vælge en repræsentant.
Bestyrelsen valgte Lars Brinch Thygesen til repræsentant i styregruppen.

8.

Ansøgninger om støtte
a. Støtte til udstopning af havørn fra Naturcenter Tønnisgaard:
Bestyrelsen valgte at støtte med de ca. 16.000 kr.
b. Ansøgning om tilskud til drift af det trilaterale Vadehavsforum:
Bestyrelsen drøftede ansøgningen. Kommunernes repræsentanter ville
tage emnet op kommunalt og bestyrelsen besluttede at afvente til
bestyrelsesmødet i oktober med en endelig stillingtagen.
Bestyrelsen bad i denne forbindelse sekretariatet udarbejde et forslag
kommissorium for sekretariatet, for at give sekretariat et økonomisk
råderum til selv at imødekomme ansøgninger om mindre støttebeløb.

9.

Strategi for bæredygtig turisme
Udkastet til en trilateral strategi for bæredygtig turisme har været i høring
frem til den 30. august og der blev afholdt et høringsmøde om emnet på
Tønnisgaard den 10. september. Resultaterne af processen blev præsenteret
og bestyrelsen fik mulighed for at drøfte sagen.
Thomas Holst skal samle op sammen med Anne Krag Svendsen
(Kommunernes Vadehavssekretariat) og Anne Husum Marboe
(Naturstyrelsen).
Der er kommet høringssvar fra Esbjerg Kommune, Vadehavets
Formidlerforum, DOF og Destination Sydvestjylland.
Der skal laves et endeligt udkast og fra dansk side ønsker man en forenkling
af strategien. Workshoppen havde tydeligt vist, at især handlingsplanen skal
forenkles, og at der skal vises respekt for det lokale arbejde der allerede
foregår.
Lars B Thygesen efterlyste en bedre dialog med turismeerhvervet.
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10.

Logo og Nationalparkpartnere
a. Partnerskabsprogram
i. Beslutningsproces for nye partnere
ii. Økonomi for grundpakke
Søren har haft møde med SVUF, som var tilfredse med redegørelsen for
Nationalpark Vadehavets logopartnerskaber.
Søren orienterede om partnerprogrammet, hvor der er blevet udarbejdet en
mediedatabase, og orienterede om, hvordan der er blevet struktureret,
udarbejdet retningslinjer og lavet en velkomstpakke. Søren orienterede også
om arbejdet fremadrettet, med indgangsportaler, kontakt til nye
samarbejdspartnere m.v.
Hanne Voetmann orienterede om, at udvalget på næste møde skal definere,
hvilke produkter der godkendes til at bruge logoet, og her er der især fokus
på fødevarer.
Vi lægger op til frihed under ansvar, vi lægger op til samarbejde, og vil kun
have stikprøvekontrol. Der er p.t. 53 partnere. For yderligere info se Sørens
præsentation som også indeholder information om partnerskaber (vedhæftet
som bilag 1).
Thomas Holst bad bestyrelsen om at godkende økonomien for en
grundpakke, som skal indeholde skilte, mærker m.v., som de enkelte
logopartnere får udleveret. Beløbsrammen er 125.000,00 kr. og Bestyrelsen
godkendte økonomien.

11.

Budgetopfølgning og arbejdsplan
Thomas gennemgik arbejdsplanen, som er vedhæftet referatet.
Thomas gennemgik de enkelte målsætninger og forbruget. Her blev de
forskellige projekter og tiltag kort beskrevet.
Ballum Sluse-projektet blev drøftet mere indgående. Bestyrelsen bad om, at
emnet kommer på som særskilt punkt til mødet i oktober, da Bestyrelsen
ønsker en beskrivelse, der kan sikre en korrekt gennemførelse af projektet.
Bent Poulsen orienterede om, at FødevareErhverv den 2. oktober afholder et
møde om kommerciel udnyttelse af stillehavsøsters. Bent Poulsen forventer
at tage til dette møde.
Budgettet bliver snarest bearbejdet, da forbruget ligger væsentligt under det
forventede. Det skyldes især, at det tager tid at sætte gang i projekterne,
og dette forhold skal afklares med Naturstyrelsens økonomiafdeling.
Mulighederne for at overføre midler til det kommende budgetår skal
undersøges.

12.

Videnscenter for Nationalpark Vadehavet
Orientering om et projekt igangsat af Tønder Kommune med støtte fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
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Tønder Kommune har fået LAG-midler til et forprojekt, som skal afdække
mulighederne for at etablere et Videnscenter for Nationalpark Vadehavet.
Emnet blev kort drøftet og Bestyrelsen besluttede, at emnet bliver taget op
på mødet i oktober, for at få en nærmere beskrivelse fra Laurids Rudebeck.
13.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet
Bestyrelsen bad Nationalparkrådet om at drøfte følgende:
• 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?
Under dette punkt blev det besluttet, at sekretariatet kontakter Søren
Vesterby fra TV Syd for at indlede et samarbejde og at man har fokus på at
kontakte de større aviser i området for samarbejde om formidlingen af
budskaberne.

14.

Evt. og meddelelser
Britt S Hansen udtrykte tilfredshed med, at møderne ligger på forskellige
lokaliteter, men opfordrede til, at det ikke blev for sydligt, af hensyn til lang
transport.
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