REFERAT - Endeligt

Udsendt 20. december 2012

Møde i Nationalparkbestyrelsen 5. december 2012
Mødested: Klægager, Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro
Mødet fandt sted fra kl. 15.00 til 21.00
Deltagere:
Formand
Næstformand og repr. f. Digelagene
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Kjeld Andreasen (KA)
Gylling Haahr (GH)
Afbud
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Laurids Rudebeck (LR)
Britt Schak Hansen (BSH)
Afbud
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

Thomas Holst Christensen (THC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

Dagsorden:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt med 2 ændringer – punkt 4 og punkt 6 behandles samlet, og der tilføjes et punkt 9 eventuelt.

2.

Gennemgang og godkendelse af den endelige Nationalparkplan Vadehavet 2013-18
Redaktionen bestående af John Frederiksen og Thomas Holst har redigeret
det tidligere udarbejdede udkast til nationalparkplan i henhold til Bestyrelsens retningslinjer. En færdig tekst er blevet sat op af Naturplan og det endelige udkast, som var sendt ud til Bestyrelsen kort forud for mødet, blev
fremlagt på Bestyrelsesmødet, hvor Thomas Holst gennemgik de væsentligste ændringer.

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

Der var følgende kommentarer til den endelige nationalparkplan:
•
•
•
•

Forsidebilledet blev positivt modtaget.
Side 80 - NGOer skal beskrives i ordforklaringen.
Side 102, note omkring MSC certificering skal med i ordforklaringen
I Planafsnittet er der i beskrivelsen af de enkelte indsatser skrevet, at
Bestyrelsen vil …. – dette ændres til Nationalparken vil… for at symbolisere, at det er den samlede Nationalparkorganisation, der vil arbejde for at gennemføre de planlagte tiltag.

På baggrund af de få ændringer blev den endelige plan godkendt af Bestyrelsen og sendes i tryk mandag den 10. december 2012.
Sekretariatet sender den endelige Nationalparkplan ud til alle, der har indsendt høringssvar til planen. Herudover sendes den til dem, der har indsendt
idéer i forbindelse med idéfasen, samt de myndigheder og organisationer
Nationalpark Vadehavet er forpligtet til at sende til. Der vil blive trykt 5.000
eksemplarer af Nationalparkplanen. Planen sendes ikke ud til samtlige lodsejere, da nationalparken dels ikke er forpligtet til dette og dels da der er tale
om få ændringer i forhold til høringsforslaget, som blev udsendt i april 2012.
Bestyrelsen drøftede kort mulighederne for bl.a. at bruge Nationalparkplanen som undervisningsmateriale og i øvrigt gøre den bredt tilgængelig. Der
er enighed om at der fordeles et større antal til uddeling via borgerservicecentre og rådhuse. Herudover kan der afhentes eksemplarer fra Nationalparkens sekretariat og bestyrelses- og rådsmedlemmer kan få et antal eksemplarer til uddeling.
Sekretariatet sørger for offentliggørelse i form af pressemeddelelser, annoncering og offentliggørelse på Nationalpark Vadehavets hjemmeside.
3.

Vadehavet som Verdensnaturarv
På baggrund af anmodning fra Miljøministeren, var Bestyrelsen blevet bedt
om at træffe endelig afgørelse om Bestyrelsens holdning til Vadehavet som
Verdensnaturarv. På mødet redegjorde kommunernes repræsentanter for
indstillingerne fra de 4 byråd, som havde haft sagen forelagt forud for bestyrelsesmødet. Da Gylling Haahr ikke var til stede ved mødet, dannede referat fra byrådsmødet i Varde baggrund for kommunens holdning.
De 4 vadehavskommuner havde alle sagt ja til, at Vadehavet indstilles til at
blive udnævnt som Verdensnaturarv.
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Laurids Rudebeck ønskede dog ført til referat, at Tønder Kommune ikke kan
følge en indstilling, der følger Miljøminister Ida Aukens forslag til afgrænsning, da kommunalbestyrelsen i Tønder ikke er enig i denne afgrænsning og
ønsker en forhandling med ministeren om sagen.
Afgrænsningen blev drøftet yderligere. Bent Rasmussen orienterede om
principperne for afgrænsningen, som man er forpligtet til at følge. Afgørende
for Naturstyrelsen er, at Miljøministeren og Laurids Rudebeck får taget en
drøftelse og tager en endelig beslutning, da tiden er fremskreden. Processen
vil være, at Naturstyrelsen indsender materiale, herunder fælleserklæringen,
til Miljøministeren.
Bestyrelsen stemte om opbakning til Miljøminister Ida Aukens anmodning og
et klart flertal stemte ja til dette. Sekretariatet fremsender brev til Miljøministeriet med meddelelse om Bestyrelsens beslutning og Bent Poulsen vil
ved først givne anledning underskrive den officielle danske anmodning.
4.

Gennemgang af endeligt budget 2013 og bevillingsanmodning
Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen gennemgik det endelige forslag
til budget 2013 med angivelse af tidsplan, som er udarbejdet på baggrund af
bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 7. november om en samlet
budgetsum på 10 millioner kr. og med en yderligere præcisering af de enkelte projektforslag.
Bestyrelsen drøftede bevillingsanmodningens størrelse på de 10 millioner kr.
og under hensyn til nationalparklovens udsagn og Nationalpark Vadehavets
størrelse, potentiale som Verdensnaturarv samt omfang af private arealer,
fastholdt Bestyrelsen, at man indsender en anmodning på 10 millioner kr. og
godkendte budgettet. Bent Rasmussen oplyste i denne forbindelse, at ledende medarbejdere fra Naturstyrelsen på et fælles møde med ledelserne fra de
tre nationalparker havde oplyst, at der indenfor rammerne af det fremlagte
forslag til Finanslov for 2013 ikke er bevillingsmæssige rammer for et statsligt tilskud til Nationalpark Vadehavet på mere end 7,5 millioner kr, og bestyrelsen må således forvente kun at få dette beløb tildelt. En evt. forøgelse
til 10 millioner kr kan kun opnås gennem rejsning af sagen politisk overfor
Miljøministeren.
Formanden konkluderede, at bestyrelsen fastholder sit forslag til budget på
10 millioner kroner, og Sekretariatet blev instrueret om at udarbejde bevillingsanmodning på dette beløb og fremsende denne.
Svend Tougaard bad om, at budgettet suppleres med tematiske overskrifter
for hver målsætning.
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Proceduren for opstart af projekter blev drøftet, og der var enighed om, at
Sekretariatet kan igangsætte konkrete projekter i tråd med budgettet. Ved
større samlede enkeltprojekter bør der udarbejdes mere detaljerede projektbeskrivelser som om muligt forelægges Råd og Bestyrelse. Bent Poulsen
forklarede, at samarbejdspartnere, som ønsker at indgå i et projekt, skal
rette henvendelse til sekretariatet, som herefter vil behandle de enkelte
henvendelser.
Bestyrelsen ønskede, at Sekretariatet hurtigst muligt starter rekrutteringen
til de 2 nye stillinger som Projektkonsulent og Nationalparkmedarbejder hurtigst muligt, så man kan sikre fremdrift.
5.

Mødekalender 2013
Sekretariatet har udarbejdet en mødekalender for 2013 på baggrund af tilbagemeldinger fra Bestyrelsens medlemmer. Mødekalenderen blev drøftet
og godkendt, med mulighed for at flytte Bestyrelsesmødet den 4. september
2013 til 11. september 2013.

6.

Arbejdsplan 2013
Punktet blev kort gennemgået under punkt 4.

7.

Retningslinjer for brug af logo
Bestyrelsen havde tidligere på året nedsat en arbejdsgruppe, med den opgave at udarbejde et udkast til retningslinjer for anvendelse af Nationalpark
Vadehavets logo. Gruppen har bestået af Erik Dam fra Sydvestjysk Udviklingsforum, Klaus Melbye og Ulrik Geldermann Lützen fra Vadehavets Formidlerforum, Hanne Voetmann, Hans Christian Fuglsang og Bent Poulsen fra
Nationalparkbestyrelsen samt Nationalparksekretariatet.
Arbejdsgruppen havde udarbejdet et udkast til retningslinjer, som blev drøftet på mødet.
Det blev besluttet, at materialet blev godkendt med den ændring, at logoudvalget, som skal godkende ansøgere, laver en indstilling til bestyrelsen,
som foretager den endelige godkendelse. Denne procedure vil være gældende det første år, hvorefter den tages op til revision. I samme forbindelse
evaluerer man på retningslinjerne og indbygger cases i materialet.
Retningslinjer for brug af logo fremlægges for Rådet på deres møde den 9.
januar 2013. Der vil her være mulighed for mindre tilretninger.
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8.

Østers
Bestyrelsen drøftede kort på sit seneste møde en række nye tiltag indenfor
markedsføring og salg af østers fra Vadehavet. Der blev herunder særligt
fokuseret på problematikken omkring myndighedskontrol og –godkendelse
af indsamlede partier af østers. Bestyrelsen udtrykte på dette møde velvilje
overfor muligheden for at støtte etableringen af en lokal facilitet, som kan
varetage den fornødne kontrol. Sekretariatet har ikke fået yderligere konkret materiale til belysning af sagen i mellemtiden.
Der har været samtaler med Restaurant Kolvig, men der er ikke kommet
yderligere information herfra, hvorfor punktet udsættes til et senere Bestyrelsesmøde.

9.

Eventuelt
Bent Rasmussen orienterede om skiltning med brune Johanneskors, som viser vej til seværdigheder i Danmark. Der er mulighed for, at Nationalpark
Vadehavet kan få 1-2 nye skilte, hvoraf Naturstyrelsen har peget på udstillingen ved Vidåslusen som den ene. Bestyrelsen var af Naturstyrelsen blevet
bedt om at pege på yderligere en seværdighed. Bestyrelsen foreslog Vadehavscentret, og ønskede at få mulighed for flere skiltninger fremover.
Bent Poulsen og Hanne Voetmann havde været til temadag om folkelig naturovervågning på Mols sammen med repræsentanter fra de øvrige nationalparker og Friluftsrådet. Friluftsrådet, som var arrangør af dagen, sender
et sammendrag af dagens forslag. Den internationale Nationalparkdag den
24. maj havde været drøftet på mødet, og der blev foreslået en fælles indsats i de tre nationalparker med temaet ”bioblitz”, hvor deltagere kan indsende et billede fra sin mobiltelefon og vinde præmier. De 100-200 bedste
fotos vil blive udstillet på et formidlingscenter i nationalparken.
Lars Brinch Thygesen fortalte om en fritidspolitisk workshop på initiativ fra
Miljøminister Ida Auken. Workshoppen havde været godt besøgt og dannet
ramme om spændende drøftelser, som vil blive afrapporteret på nettet. Lars
Brinch Thygesen orienterede endvidere om, at der skulle være initiativer på
vej med nye EU-tilskud til Natura2000 områder.

Herefter var dagsordenen fælles med Nationalparkrådet se særskilt referat
fra dette møde.
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