Endeligt referat

Udsendt 27. juni 2013

Møde i Nationalparkbestyrelsen 12. juni 2013
Mødested: Endrup Møllekro, Bygaden 74, 6740 Bramming
Mødet fandt sted fra kl. 16.00 til 21.00
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Dagsorden:
1.

Endrup Mølle Naturgenopretningsprojekt
Som led i Snæbel-projektet har Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune i samarbejde gennemført en naturgenopretningsindsats ved det tidligere dambrug
ved Endrup Mølle, med det formål at skabe fri adgang til større områder af
Sneum Å-systemet for snæbel, laks og bæklampret. Projektet skal endvidere
føre til forbedrede gydeforhold og opvækstområder for at forbedre opvækstområderne for snæbel og laksefisk. Herudover vil projektet også sikre uhindret passage for områdets øvrige fauna bl.a. odder og mindre vandløbsdyr
samt reetablere dambrugsarealerne til et rekreativt naturområde. Man kan
læse mere om projektet på:
http://www.snaebel.dk/Omr_akt/Omr_Sneum/Endrup/

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

Bent Rasmussen og Lars Brinch Thygesen viste rundt og fortalte om projektet.
2.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen og orienterede om afbud samt ændring i rækkefølgen på dagsordenpunkterne, som følge af, at han ikke havde mulighed
for at være til stede under hele mødet. Med disse justeringer blev dagsordenen godkendt.

3.

Orientering fra formand og sekretariat
a. Brug af iPads og eDagsorden fremover
Sekretariatet havde afviklet et indledende kursus i brugen af iPads og
Ditmer e-dagsorden for de medlemmer af bestyrelsen, som havde ytret
ønske om dette. Fremover vil møder blive afholdt på steder med tilstrækkelig netværksdækning. Bilag og dagsorden vil fremover blive sendt
via Ditmer eDagsorden. Det kan også tilgås fra computer, hvorfor der ikke vil blive sendt dagsorden ud via mail eller i papirform.
b. Svar fra Miljøministeren
Miljøminister Ida Auken har besvaret NP Vadehavets henvendelse vedr.
et møde for at drøfte mulighederne for tilførsel af ekstra midler set i lyset
af de forventede ekstra opgaver med at synliggøre og højtideligholde
verdensnaturarven fra juni 2014. Brevet var vedlagt som bilag. Bent
Poulsen gennemgik kort indholdet, hvor ministeren lægger op til et møde
med Nationalpark Vadehavet i februar 2014 i forbindelse med den Trilaterale ministerkonference. Nationalpark Vadehavet ser frem til dette møde.
c. Rigsrevisions besøg hos nationalparken den 6. – 7. juni
Rigsrevisionen er i færd med at gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt
nationalparkernes etablering og implementering har bidraget til at styrke
og udvikle naturen, herunder at skabe store sammenhængende naturområder. Baggrunden for undersøgelsen fremgik af et udleveret beretningsoplæg.
Bent Poulsen orienterede om besøget hos nationalparken på Tønnisgaard
og på en efterfølgende ekskursion. Der var besøg af 3 personer fra Rigsrevisionens 7. kontor samt en norsk kollega, som var med som observatør. På andendagen havde Rigsrevisionen møde med repræsentanter for
kommunerne og Naturstyrelsen.
Rigsrevisionen vil på baggrund af mødet udarbejde en rapport. Nationalpark Vadehavet havde en positiv oplevelse af besøget af Rigsrevisionen.
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d. Udflugt for Rådet og Bestyrelsen til Rømø den 16. juni
Sekretariatet havde udsendt invitation til Nationalparkbestyrelsen og –
rådet til fælles udflugt den 16. juni.
Der var 27 tilmeldte, svarende til ca. 50 %.
e. Marbækplanen
Esbjerg Kommune er i færd med at gennemføre en revision af Plan for
Marbækområdet. NP Vadehavet deltager i dette arbejde ved repræsentation i den overordnede styregruppe ved sekretariatslederen, medens
Bent Poulsen har bidraget ved en indledende visionsworkshop den 12.
april. Resultatet af dette arbejde var vedhæftet til orientering.
Bent Poulsen orienterede om planen, som NP Vadehavet forhåbentlig kan
bidrage til opfyldelse af. Sekretariatet bidrager ved at sidde med i styregruppen for Marbækplanen. Det blev endvidere oplyst, at NP Vadehavet
har deltaget i Marbækdagen i 2 år, og at denne dag fra og med 2014 vil
blive flyttet, så den ligger som del af højtideligholdelsen af nationalparkdagen den 24. maj. Marbækdagen vil blive afholdt i den nærmest liggende weekend i forhold til den 24/5 i de år, hvor den 24/5 er en hverdag.
f. Drøftelser med Lea Neuberg om udarbejdelse af speciale om nationalparken som ramme for bedre sundhed og velvære.
Bent Poulsen og Thomas Holst har haft et møde med Lea Neuberg om
muligt samarbejde om et speciale indenfor bedre sundhed og velvære.
Bent Poulsen orienterede kort om Lea Neuberg, som er iværksætter og
ivrig fortaler for nordisk mad, er uddannet fysioterapeut og bor ved
Astrup, tæt på NP Vadehavet. Hun ønsker at indgå i et fagligt miljø i forbindelse med færdiggørelse af sin kandidatopgave. Sekretariatet stiller i
denne forbindelse gerne arbejdsplads og faglig sparring til rådighed.
4.

Rapport fra Forskningsseminar den 22. maj og oplæg til fremtidig
indsats
Den 22. maj afholdt Nationalpark Vadehavet, Fiskeri- & Søfartsmuseet samt
Århus og Københavns Universiteter et fælles forskningsseminar. Dagen blev
kort refereret, med fokus på hovedkonklusionerne fra den afsluttende debat.
Der havde været 56 deltagere, og sekretariatet havde bistået med det praktiske omkring dagen. Nationalparken vil betale omkostningerne for afvikling
af konferencen.
Der blev lagt op til, at der i forlængelse af seminaret og i overensstemmelse
med Nationalparkplanen (målsætning 9.2) nedsættes et forskningsudvalg,
som kan rådgive Bestyrelsen om forskningsindsatser, fungere som bindeled
til den øvrige forskningsindsats i Trilateralt Vadehavsregi samt stå for at arrangere årlige Vadehavsforskningsseminarer. Bestyrelsen godkendte en
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nedsættelse af et sådant udvalg. Udvalget vil efterfølgende i samarbejde
med nationalparksekretariatet udarbejde et oplæg til kommissorium og budget for 2014 som forelægges Bestyrelsen. Udvalget består af Karsten Laursen og Mette Guldberg i samarbejde med sekretariatet.
5.

Bearbejdet tilskudsvejledning for nationalparkens støtte til mindre
projekter
Nationalparksekretariatet havde, som tidligere ønsket fra bestyrelsen, gennemgået tilskudsvejledningen med tilhørende ansøgningsskemaer fra Nationalpark Mols Bjerge og lavet en tilrettet version. Der var tale om mindre rettelser/tilpasninger, idet det ikke havde været muligt at reducere dokumenternes ret omfattende tekst, hvis det skulle leve op til forvaltningsmæssige
krav.
Bestyrelsen besluttede at genoptage punktet på det næstkommende møde,
da det, grundet tidspres, ikke var muligt at gennemgå dokumentet. Sekretariatet blev i denne forbindelse bedt om at foretage en række kosmetiske/formuleringsmæssige tilretninger.

6.

Årsrapport 2010-12
Endeligt udkast til årsrapport for NP Vadehavet for 2010-12 var udsendt
med udkast til dagsorden. Bestyrelsen blev bedt om at tage stilling til denne
og godkende den, hvorefter den vil blive lagt på hjemmesiden.
Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen, efter mindre rettelser.

7.

Indstilling fra logo-udvalget om tilladelse til brug af logo
Logoudvalget har holdt sit første møde den 17. maj 2013 og har på mødet
vedtaget at indstille alle tidligere ansøgere med en midlertidig tilladelse til
brug af nationalparklogoet til fornyelse af tilladelsen. Herudover har udvalget indstillet en række nye ansøgere til at få tilladelse og en enkelt til et afslag. Derudover har udvalget fremsat en række anbefalinger til betingelser
for brug af logo samt opfølgende handlinger fra sekretariatet. Udvalgets anbefalinger fremgik af referatet fra mødet.
Hanne Voetmann orienterede om mødet i udvalget. Da der var mange ansøgninger og et større arbejde med blandt andet en designmanual, vil der
blive afholdt et opfølgende møde i udvalget den 19. juni.
Logotilladelser og partnerskaber vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
Indstillingen fra logoudvalget blev godkendt af Bestyrelsen.
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8.

Igangværende og kommende projekter
a. Nationalparkskib
Der har været rettet henvendelse til en række mulige sponsorer om
støtte. Formanden orienterede om de foreløbige resultater og mulige
sponsorer, herunder LAG, som Thomas Holst havde ansøgt om støtte
med et beløb på 1,2 mill. kr (Bemærkning fra Sekretariatet: LAG Tønder har på et møde den 18. juni givet tilsagn om støtte på 1,2 mill.
kr. Tilsagnet skal endeligt godkendes i Fødevareerhverv under Landbrugsministeriet).
Herudover vil Sekretariatet fortsætte arbejdet med at ansøge fonde
om midler og der vil snarest muligt blive afholdt et opfølgende møde i
skibsgruppen.
b. Naturprojekter (Målsætning 1,2 og 7)
Sekretariatet har arbejdet med udvikling af en række naturprojekter.
John Frikke orienterede om status og indhold i disse bestræbelser og
gennemgik også kort status for de tidligere besluttede projekter:
o Mulige naturprojekter i samarbejde med kommunerne/Naturstyrelsen
o Prædationsprojekt i samarbejde med Danmarks Jægerforbund
o Projekt Fokuseret Fugleforvaltning – samarbejde med DOF
o Projekt Ensian-blåfugl
o Sønderho Strandsø
Herefter drøftede Bestyrelsen skiltning, ridestier og interessekonflikter
i forhold til infrastruktur kontra stilleområder, zonering m.v.
Thomas orienterede kort om status for de planlagte temamøder med
temaer indenfor kulturhistorie og natur. De to møder for 2013 forventes afholdt i efteråret med Vadehavets Formidlerforum (VFF) som
tovholder og efter samme skabelon som tidligere temamøder afholdt i
i VFF-regi.
Oversigt over offentligt ejede arealer blev efterlyst af Lars Brinch
Thygesen. Sekretariatet kunne oplyse, at der allerede arbejdes på at
få kortlagt disse.
c. Bevaringsværdige bygninger (Målsætning 4)
Der er afsat et beløb på 150.000 kr i budgettet til gennemførelse af et
indledende projekt med registrering af bevaringsværdige bygninger i
NP Vadehavet. Det er planlagt at projektet gennemføres i regi af et
samarbejde mellem museerne i Vadehavsområdet og med kobling til
Kommunernes samarbejde om planlægning (KoP). Thomas Holst orienterede kort om projektet, hvor museerne er ved at færdiggøre et
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endeligt udkast til projektbeskrivelse med konkrete mål og tidsplan
for 2013 samt forventet opfølgning i 2014.
d. Projekt Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet (Målsætning 5)
Projektet, der har til formål at skabe et netværk af baser for friluftsliv,
som kan benyttes af gæster, der færdes til lands eller til vands, har
været forelagt Vadehavskommunernes LAG’er, som har været positive
overfor projektet. Projektansøgningen er efterfølgende på dagsordenen i Region Syddanmark den 24. juni. Sekretariatet arbejder i mellemtiden på at identificere en eller flere fonde/samarbejdspartnere,
der kan bidrage til medfinansiering af 50 % af den samlede projektsum på 4,8 millioner kr. Thomas Holst gav en opdatering på status for
projektet, som er søgt indenfor Grøn Vækst midlerne.
Sekretariatet har indsendt projektansøgningen og man forventer svar
ultimo juni. Sekretariatet forventer at kontakte Nordeafonden, Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Feriefond om medfinansiering. Man
ønsker med projektet at ”opgradere” overnatningssteder i området.
Bestyrelsen drøftede herudover samarbejde med Destination Sydvestjylland og koordinering af tiltag og overblik over samme.
e. Ballum Sluse (Målsætning 5)
Projektbeskrivelsen er tilrettet og fremsendt til myndighedsbehandling
d. 6. juni. I forhold til diskussionen i Nationalparkbestyrelsen, så er
alle projekttiltag på låningsvejen udenfor diget fjernet fra projektet.
Udsigtsplatformen er bevaret som projektelement efter klart ønske fra
Realdania, men der er stillet forslag til myndighederne om, at tilladelsen til denne kan gøres midlertidig (5 år), hvorefter platformen skal
tages op til fornyet bedømmelse og evt. kan fjernes. Det er sikret, at
rullestole og barnevogne mm. kan benytte gangstien og broen.
Thomas Holst orienterede om status på projektet, hvor der bl.a. udestår en drøftelse mellem nationalparken og Tønder Kommune om det
fremtidige driftsansvar for det samlede anlæg.
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af projektet og tog orienteringen ad notam. Flere medlemmer af Bestyrelsen understregede samtidig deres betænkeligheder ved platformen både for så vidt angår dens
placering, udformning og risikoen for, at den vil blive ødelagt af is eller storm.
f. Aftale med VisitNordjylland om kompetenceforløb for NP-partnere
(Målsætning 6)
Som led i arbejdet med nationalparkpartnere og tilladelser til brug af
logo har bestyrelsen fastlagt et regelsæt som bl.a. indebærer afholdelse af faste årlige kurser for nationalparkpartnerne. Sekretariatet

6

har fået mulighed for at deltage i et samarbejde med VisitNordjylland,
der vil indebære at der stilles væsentlige midler til rådighed for dette
arbejde. Det er stadig hensigten, at have Vadehavets Formidlerforum
og Destination Sydvestjylland som samarbejdspartnere, men det udvidede samarbejde med VisitNordjylland tilfører indsatsen ekstra
tyngde og ressourcer, og gør det muligt at gennemføre mere omfattende kompetenceudviklingsforløb for nationalparkpartnerne. Projektet har titlen Oplevelsesbaseret Kystturisme – Kysten som servicelandskab og har parallelle indsatser i de to øvrige nationalparker. Projektet vil ikke betyde en merudgift for Nationalpark Vadehavet, der i
forvejen har afsat 50.000 kr til kurser for nationalparkpartnere.
Thomas Holst orienterede nærmere, og bestyrelsen godkendte, at der
indgås aftale med VisitNordjylland om projektet.
g. Formidlingsprojekter (Målsætning 8 og 9)
Der er planlagt og igangsat en række tiltag for at øge synligheden af
NP Vadehavet og formidle dens værdier. Centralt i dette arbejde er
bl.a. samarbejdet med Vadehavets Formidlerforum. Søren Christensen og Thomas Holst gennemgik status for arbejdet på følgende
punkter:
o Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum
Der er gennem længere tid arbejdet på at få en samarbejdsaftale på plads med Vadehavets Formidlerforum. Som led i dette
arbejde er Naturstyrelsens udbudskontor blevet bedt om at
vurdere udkast til en sådan aftale for at sikre, at der ikke vil
være konflikter i forhold til udbuds- og konkurrencelovgivning.
Dette er nu på plads og vedlagte samarbejdsaftale er fremsendt til VFF til vurdering og som ramme for indgåelse af konkrete projekter. Det er sekretariatets vurdering at aftalen kan
indgås indenfor rammerne af det mandat bestyrelsen tidligere
har udstukket for samarbejdet mellem NPV og VFF.
Bestyrelsen bekræftede intentionen om at indgå i et samarbejde med VFF på det beskrevne grundlag.
Søren Christensen orienterede herudover indhold i et Nationalpark Magasin, som udarbejdes i samarbejde med VFF og Sydvestjysk Udviklingsforum. Magasinet skal bidrage til at:
o Brande Nationalpark Vadehavet
o Øge stoltheden
o Formidle store oplevelser
o Formidle projekter og planer
Oplaget vil være 20.000 stk., det vil være på tysk og dansk og
vil indeholde – 11 artikler fra VFF (ud af i alt 16 artikler udar-
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bejdet af VFF som led i gennemførelsen af ”Vadehavsprojektet”) – samt fotoreportager af meget høj kvalitet.
Kurt Jakobsen foreslog at man også portrætterer befolkningen
og virksomhederne i området i en række artikler i magasinet,
og at der kommer en engelsk version på hjemmesiden.
o

Sydvestjyske Attraktioner
Overskriften henviser til et projekt, der gennemføres af Destination Sydvestjylland som led i indsatsen for at udvikle destinationen og styrke samarbejdet mellem aktører. Nationalpark
Vadehavet medvirker som deltagende attraktion og i den forbindelse afholdes der en workshop på Tønnisgaard den 24. juni
med fokus på, hvordan nationalparken kan synliggøres hos områdets mange aktører. Arrangementet er samtidig en optakt til
samarbejdet med Vadehavets Formidlerforum om ”Indgangsportaler” Sekretariatet orienterede kort.

o

Facebook-indsats
Sekretariatet har i den seneste måned fokuseret på at udvikle
interessen for NP Vadehavet gennem en meget aktiv indsats på
Facebook. Det har ført til en markant stigning i antallet af såkaldte ”Likes” på siden www.facebook.com/Vadehavet. Der er
afsat 10.000 kr til aktiv annoncering på Facebook. Søren Christensen redegjorde kort for indsatsen. Facebook er meget brugt
i Danmark og er en god indfaldsvinkel til vores hjemmeside.
Grundet Sørens indsats og Nationalparkens beskedne investering, er vores ”synes godt om” vokset fra ca. 600 til knap 1.200
på 1 måned og vokser fortsat.

o

Den mobile nationalpark
NP Vadehavet har jf. tidligere oplysning modtaget tilsagn fra
LAG Tønder om tilskud på 86.000 kr til etablering af en mobil
udstilling om nationalparken med tilknyttet korps af frivillige.
Der mangler fortsat endelig godkendelse af projektet fra Fødevareerhverv. Igangsættelse af projektet afventer denne godkendelse som burde foreligge meget snart.

h. Vadehavsprodukter – østers (Smagen af Sydvestjylland)
Smagen af Sydvestjylland er et projekt, der gennemføres i regi af
Sydvestjysk Udviklingsforum. Initiativet står bl.a. bag Lammefestival,
Krondyrfestival og Oyster Trophy Week samt udgivelse af kogebog
mm. Indenfor rammerne af dette projekt vil det være muligt at arbej-
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de videre med at skabe et salgbart østersprodukt fra den danske del
af Vadehavet. Mere overordnet vil det også være muligt at skabe et
overblik over vadehavsprodukter, producenter og mulige afsætningskæder i Vadehavet, som kan føre til, at området også markedsføres
på baggrund af sine produkter. Sekretariatet er indgået i en dialog
med Sydvestjysk Udviklingsforum om muligheden for fælles initiativer. Udsendt bilag til dagsordenen opsummerer kort de hidtidige konklusioner. Sekretariatet forventer at deltage i et videre samarbejde
med Sydvestjysk Udviklingsforum og bl.a. støtte udarbejdelsen af en
redegørelse for hvordan Vadehavsprodukter bedre kan markedsføres
og sælges. Opgaven vil blive løst indenfor de hidtidige budgetmæssige rammer (300.000 kr).
i. Interreg IV A projektet
Den seneste udvikling i projektet er igangsættelse af en dansk interviewundersøgelse af lokalbefolkningens holdning til Nationalpark Vadehavet mm. Undersøgelsen er blevet gennemført af Megafon og er
bygget over modellen for en tilsvarende undersøgelse i den Slesvig
Holstenske Nationalpark Vadehavet, så resultaterne fra de to undersøgelser kan sammenlignes. Søren Christensen fremlagde foreløbige
resultater fra undersøgelsen, som bygger på et repræsentativt udsnit
af befolkningen i de 4 Vadehavskommuner med sammenlagt 1.000
adspurgte. Så snart resultaterne af undersøgelsen foreligger vil sekretariatet udsende den til Bestyrelse og Råd samt udsende pressemeddelelse og omtaler på hjemmeside og Facebook.
Med hensyn til en indsats for maritime oplevelser er det blevet opgivet at gennemføre planlægningen af en fælles kajakrute gennem de
to nationalparker, da der ikke har været tysk opbakning til indsatsen.
I stedet laves der et magasin, der beskriver oplevelsesmuligheder
med afsæt i den maritime kulturhistorie i området.
9.

Udvidet støtte til Projekt Ella-Bella
Nationalparkbestyrelsen besluttede på sit seneste møde at tildele 5.000 kr i
støtte til et e-bogs projekt med titlen Ella Bella, som er en serie guidebøger
skrevet for børn. I lyset af projektets samlede budget og muligheden for at
integrere Ella-Bella i markedsføringen af Nationalpark Vadehavet overfor
børn i gruppen af 5-12 årige og deres familier havde sekretariatet anbefalet,
at projektet støttes med 50.000 kr.
Thomas Holst motiverede Sekretariatets indstilling yderligere og redegjorde
herunder for, at man gennem Ella-Bella ville kunne skabe ny formidling for
børn og deres familier. Projektet er med til at markedsføre området og er
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bl.a. velegnet til forskellige former for elektronisk formidling. Ella-Bella konceptet har endvidere en stor udstrækning og bruges i forbindelse med en
række andre destinationer, som også vil blive eksponeret for Vadehavet.
Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatets indstilling og opfordrede til, at sekretariatet gør sit yderste til at der kommer så meget materiale med som
muligt om Vadehavet, evt. via et møde med Ribe Byferie, der er ansøger.
Projektet støttes med midler fra de 450.000 kr, der er sat af til mindre projekter.
10.

Budgetopfølgning og arbejdsplan
Sekretariatslederen gennemgik status for budget og forbrug pr. 31. maj
2013 og kom herunder ind på behov for at omprioritere budgetbeløb mellem
konkrete målsætninger.
Thomas orienterede om økonomistatus. Man ligger på halvdelen af det forventede budget for perioden. De administrative poster er stabile, da de er
mere forudsigelige, mens projektsiden ikke har haft det store afløb, da man
ikke har igangsat så mange projekter endnu.
Bestyrelsen kommenterede på budget og arbejdsplan og ønskede blandt andet, at der blev tilføjet beskrivende tekst til hver af målsætningerne, at arbejdsplanen blev uddybet og at farverne i oversigten blev gjort lysere af
hensyn til læsevenlighed.

11.

Mulige film og tv-udsendelser fra Nationalpark Vadehavet (Varighed:
15 minutter)
Nationalpark Vadehavet er blevet bekendt med eller har fået henvendelser
vedr. samarbejde om en række filmprojekter. Søren Christensen præsenterede kort to af filmprojekterne (a og b nedenfor) og Bent Rasmussen blev
anmodet om at belyse den sidste, som Naturstyrelsen er involveret i sammen med det Trilaterale Vadehavssekretariat m.fl.
a. Henvendelse fra Content Power House om ”Kyst til Kyst” (DR) og ”Fri i
Naturen” (TV2 Fri). Især førstnævnte vurderes som værende af stor
værdi for at profilere Vadehavet i den bedste sendetid.
b. Metronome/DR udsendelse med Puk Elgård og kok
Søren Christensen har indsendt forslag til temaer til Metronome/DR og
har fået en positiv tilbagemelding på emnet ederfuglejagt. Indfaldsvinklen er madlavning.
c. Større filmprojekt om det samlede trilaterale Vadehav i meget høj kvalitet og med fokus på områdets naturværdier.
Bent Rasmussen orienterede om filmprojektet, der sigter på en film af
meget høj kvalitet, der dækker det samlede trilaterale Vadehav.
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Naturstyrelsen havde ikke ønsket at bidrage økonomisk, men bidrager
med faglig viden, og Ida Auken har skrevet en støtteskrivelse til projektet. Nationalparken har på nuværende tidspunkt ikke en rolle i projektet.
Bestyrelsen diskuterede i hvilket omfang man er parat til at støtte de nævnte projekter med mandskabstimer og evt. med økonomisk støtte. Bestyrelsen bakkede op omkring at støtte med mandskabstimer, som skulle synliggøres, men økonomisk støtte vil først blive drøftet yderligere, hvis der foreligger en konkret ansøgning vedr. de enkelte projekter.
12.

Trilateralt Vadehavssamarbejde
Der afholdes møde i den Trilaterale Vadehavsbestyrelse i slutningen af juni.
Thomas Holst deltager som NP Vadehavets repræsentant og gennemgik kort
dagsordenen for mødet.
NP Vadehavet har endvidere bidraget til arbejdet med udarbejdelse af et udkast til trilateral strategi for bæredygtig turisme. Et endeligt udkast på engelsk er netop udkommet og vil i nærmeste fremtid blive oversat til modersmålene i de tre vadehavslande, hvorefter der vil være nationale diskussioner af udkastet inden et endeligt forslag til strategi forventes at kunne
ligge klar i september og efterfølgende blive vedtaget på ministerkonferencen i Tønder til februar 2014. Thomas Holst orienterede kort om sagen og
forløbet i Danmark.

13.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet
Forslag til emner:
• Forslag til emner som kan gøres til genstand for små korte
film/fortællinger til nationalparkens hjemmeside og til brug på Facebook, opbyggelse af idékatalog.
• Emner til Ella Bella
• Forslag til konkret indsats under målsætning 10: Oprettelse af netværk af lokalsamfund i Nationalpark Vadehavet og afholdelse af ekskursioner og møder.
• Nationalparkdagen

14.

Personalepunkt
Da emnet var et personalepunkt vil det ikke blive refereret.

15.

Evt. og meddelelser
Lars Brinch Thygesen opfordrede til, at der blev indlagt flere møder. Bestyrelsen bakkede op om dette forslag. Det eventuelle møde den 30. oktober
bliver således aktuelt og der bliver muligvis indlagt yderligere et møde.
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Hanne Voetmann udleverede Friluftsrådets nye strategi, som er enstemmigt
vedtaget. ”Friluftsliv for alle” er rig natur på et bæredygtigt grundlag og højere grad af fokus på beskyttelse frem for benyttelse!
Svend Tougaard efterspurgte en printet udgave af Natur- og Landbrugskommissionens rapport. Sekretariatet retter henvendelse til Natur- og Landbrugskommissionen med henblik på at få tilsendt denne.
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