ENDELIGT REFERAT

udsendt 23. november 2012

Møde i Nationalparkbestyrelsen 7. november 2012
Mødested: hos Jette Beck, Tarphagevej 71, 6852 Billum
Mødet fandt sted fra kl. 15.00 til 19.45
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)
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

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

Forslag til punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen til mødet, som blev holdt hos Jette Beck i
hendes café. Herudover bød Bent velkommen til Mads Stendorf og Lisbeth
Rosendahl, som var inviteret til at informere om Vadehavsfestivalen.
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Afrapportering af møde i Nationalparkrådet 31. oktober 2012
Mette Guldberg orienterede om resultatet af det seneste møde i
Nationalparkrådet, den 31. oktober, hvor dagsordenen var sammensat af
orienteringspunkter - tilskudsmuligheder til græsning, Vadehavet som
Verdensnaturarv samt information fra Vadehavets Formidlerforum om
mulige samarbejdsprojekter – og dagsordenens hovedpunkt, budget. Rådet
havde i denne forbindelse bemærket, at budgettet ikke havde været så
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detaljeret som ønsket. Rådet havde delte meninger om vægtningen af
indsatsområder i relation til den foreslåede tildeling af midler. Mette
Guldberg refererede til et brev fra et Rådsmedlem, som havde følt, at
opgaven med at kommentere på budgettet ikke havde været klart defineret
fra Bestyrelsens side. Rådet var enigt om, at de ønskede skibsprojektet til
udtalelse, så de kunne komme med en udtalelse til Bestyrelsen, før en
endelig beslutning.
Mette Guldberg orienterede endvidere om Rådets debat af, hvordan der
refereres fra rådsmøderne i forhold til en konkret vurdering af referatet fra
mødet i august.
Mette Guldberg opfordrede til, at Bestyrelsen tydeligt definerer, hvad Rådets
opgave i forbindelse med fællesmødet i december er. Dette blev henvist til
diskussion under dagsordenens punkt 11.
3.

Information om Vadehavsfestivalen 2014 ved Mads Stendorf
På baggrund af beslutningen på Bestyrelsesmødet den 26. september 2012,
var Mads Stendorf inviteret til at informere om Vadehavsfestivalen 2014.
Mads Stendorf havde selskab af Lisbet Rosendahl, formand for Kulturregion
Vadehavet, der er ansvarlig for Vadehavsfestivalen.
Lisbet Rosendahl indledte med at give lidt baggrund om Kulturaftalen/
Kulturregion Vadehavet, som er et samarbejde mellem de 4 Vadehavskommuner og Kulturstyrelsen samt en introduktion til Vadehavsfestivalen,
der har været afholdt i 2008, 2010 og 2012. Som afslutning på
introduktionen indbød Lisbeth Rosendahl Nationalpark Vadehavet til at indgå
i et partnerskab om afholdelse af Vadehavsfestivalen i 2014.
Mads Stendorf fortsatte med en mere detaljeret præsentation af indholdet i
Vadehavsfestival 2014, der har 3 indsatsområder: kultur & læring, kultur &
sundhed og kultur & natur. Mads fokuserede herefter på et af 10 projekter i
den kommende festival med titlen ”Wadden Sea Sculptures”. Det er et
projekt, der arbejder på tværs af lande og fagområder og inddrager både
planlæggere og kunstnere fra 17 vadehavsområder i verden (Kilde:
Comparative Analysis of the Landscape and Cultural Heritage of the
Wadden Sea Region, Essex County Council 2010). Projektet skal afspejle
områdets transformation fra et fiskerisamfund til en energimetropol. Der
henvises i øvrigt til Mads Stendorfs præsentation som er vedhæftet som
bilag 1.

Bestyrelsen spurgte ind til blandt andet fokus på Vadehavet som
Verdensnaturarv, hvorfor det dansk-tysk-hollandske vadehavsområde er
udnævnt til det bedste vadehavsområde i verden, besøgsantal på dette års
festival, samarbejdspartnere, fremtidig effekt og muligheder for brug i
undervisningssammenhæng og meget mere.
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Bestyrelsen var positivt indstillet overfor at støtte Vadehavsfestivalen, og
lagde i denne forbindelse vægt på projektets internationale vinkel og indsats
på udvikling af bl.a. undervisningsmateriale. Der blev endvidere lagt vægt
på, at Nationalpark Vadehavet gennem bidrag til og medvirken i
Vadehavsfestivalen vil bidrage til samarbejdet med de 4
Vadehavskommuner og Region Syddanmark samt Kulturministeriet. Det blev
besluttet at fastsætte nationalparkens bidrag til Vadehavsfestivalen under
punkt 6.
4.

Nationalparkskib – status
Nationalparkbestyrelsens skibsgruppe har holdt sit sidste møde den 26.
oktober 2012 og har efterfølgende færdiggjort en projektbeskrivelse, som
blev præsenteret på mødet.
Bent Poulsen orienterede om baggrunden for projektbeskrivelsen, om skibet
og dets muligheder – herunder blandt andet mulighed for at leje skibet ud,
kapacitet, om vedligeholdelse og tilsyn i vinterhalvåret m.v.
Bestyrelsen var generelt glade for at have fået projektbeskrivelsen og
stillede nogle afklarende spørgsmål, herunder blandt andet omkring udgifter
til drift, udstyr, bemanding, koordinering af frivillighedskorps, mulighed for
at lægge opgaven ud til en selvejende institution m.m.
Bent Poulsen bad Bestyrelsen træffe en principbeslutning, da han mente, at
de spørgsmål, der var en forudsætning for at tage en beslutning om køb af
skibet, var beskrevet.
Mette Guldberg bad om at få ført til referat, at hun mener at skibet
principielt skal skilles ud som selvstændig enhed.
Sekretariatet undersøger spørgsmålet om forsikring af skibet, samt eventuel
sekretariatsmedarbejders tidsforbrug i forbindelse med drift af skibet.
Bestyrelsen besluttede, at projektbeskrivelsen fremlægges for Rådet på
mødet den 5. december 2012, med mulighed for at kommentere på
projektet på det første Rådsmøde i 2013.
Bestyrelsen traf beslutning om, at man ønsker at igangsætte projektet,
såfremt man kan rejse de fornødne midler til medfinansiering via
sponsorater og donationer. Under diskussion af Budget 2013 (dagsordenens
punkt 6) blev der fastsat et beløb til medfinansiering af projektet.

5.

Rapport fra møde i Nationalparkernes Formandsforum, som fandt
sted den 6. november 2012.
Bent Poulsen og Thomas Holst orienterede om mødet i Nationalparkernes
Formandsforum, som blev afholdt den 6. november - forud for mødet med
Naturstyrelsen og skovriderne i de 3 nationalparker, som afholdes den 14.
november. Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge har for nylig haft
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forudgående møde med Peter Ilsøe, for at han skulle få bedre kendskab til
de 2 nationalparker - han kender i forvejen til Nationalpark Vadehavet.
På mødet blev dagsordenen for det kommende møde med Naturstyrelsens
repræsentanter diskuteret og forberedt og herudover tog man emner som
samarbejde med Friluftsrådet, nationalparkdag, hjemmeside m.m. drøftet.
Der henvises til dagsordenen for mødet i Nationalparkernes Formandsforum,
bilag 2.
Forud for mødet den 14. november, har de 3 nationalparker inviteret
Henning Enemark fra Friluftsrådet til en drøftelse af samarbejde og mulige
fælles initiativer.
6.

Budget for 2013
På baggrund af drøftelserne på sidste møde i Bestyrelsen, drøftelserne på
mødet i Nationalparkrådet og opfølgende møde med Vadehavets
Formidlerforum, var der lavet et revideret udkast til budget, som blev
drøftet på mødet. Budgettet blev gennemgået punkt for punkt og beløbene
blev justeret. Herudover blev tekstdelen på enkelte punkter tilrettet,
herunder blandt andet stillingsbetegnelser.
Et flertal i bestyrelsen vedtog, at der afsættes 125.000 kr. til støtte til
Vadehavsfestivalen samt at der afsættes op til 1 mill. kr til medfinansiering
af nationalparkskibet.
Der ansøges om en samlet bevilling på 10 mill. kr for 2013 og de
efterfølgende 5 år. Hvis den samlede bevilling bliver mindre end dette beløb
vil budgettet efterfølgende skulle tilpasses den nye ramme.
Et endeligt budget og bevillingsanmodning fremlægges til godkendelse på
næste møde den 5. december.

7.

Driftsplan Naturstyrelsen Blåvandshuk
Bestyrelsen blev på mødet den 26. september 2012 orienteret om
udarbejdelse af nye driftsplaner for Naturstyrelsen Blåvandshuk og
Vadehavet. Driftsplanen for Blåvandshuk har været i offentlig høring frem til
den 15. oktober, men Nationalpark Vadehavet havde fået en forlænget frist
til besvarelse af høringen. Sekretariatet havde udarbejdet et administrativt
høringssvar, som var fremsendt til Naturstyrelsen Blåvandshuk. Der var i
høringssvaret taget forbehold for Bestyrelsens eventuelle bemærkninger.
Høringssvaret blev gennemgået af Thomas Holst.
Bestyrelsen kommenterede på høringssvaret, som de mente var et godt
stykke arbejde. Erik Nørreby og Britt Schak Hansen bad dog om, at de 2
sidste afsnit i høringssvaret bliver trukket tilbage, da de ikke var i tråd med
ønskerne fra henholdsvis Fanø Kommune og Fredningsnævnets betingelser
for etablering af Sønderho Strandsø.
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Det blev besluttet, at Sekretariatet fremsender en skrivelse til
Naturstyrelsen om, at man ønsker at trække de 2 sidste afsnit i
høringssvaret tilbage.
8.

Status på iPads
Thomas Holst beskrev forløbet i sagen med indkøb af iPads, hvor der har
været nogle administrative udfordringer i forhold til at få bindende svar fra
SKAT, få adgang til en nemkonto og få etableret trådløst netværk.
Sekretariatet håber dog at kunne give Bestyrelsen en tilbagemelding ultimo
2012.

9.

Status på retningslinjer for brug af logo
Arbejdsgruppen, med ansvar for udarbejdelse af retningslinjer for brug af
logo, har afholdt møde den 1. oktober 2012, og på baggrund af mødet, er
det aftalt, at Sekretariatet færdiggør et udkast til retningslinjer. Det endelige
udkast forventes at kunne fremlægges for Bestyrelsen på mødet den 5.
december 2012.

10.

Status på Vadehavet som Verdensnaturarv
Opdatering i forhold til Vadehavet som Verdensnaturarv - efter møde i den
trilaterale vadehavsbestyrelse - ved Bent Rasmussen. Bent Rasmussen
orienterede kort om sagen - Miljøminister Ida Auken har den 29. oktober
2012 fremsendt et brev til Nationalparkbestyrelsen, hvor Bestyrelsen, i
lighed med kommunalbestyrelserne i de 4 Vadehavskommuner, er blevet
anmodet om at tilkendegive sin holdning til en dansk tilslutning til
udpegning af den danske del af Vadehavet som Verdensnaturarv.
Bestyrelsen valgte at afvente de 4 Kommuners behandling af sagen, og
herefter udarbejde en udtalelse, forventeligt på mødet den 5. december.

11.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet
Det kommende møde i Nationalparkrådet vil være et fællesmøde med
Bestyrelsen. Mette Guldberg foreslog, at der ikke er emner til drøftelse i
Rådet på dette møde, men at man afholder et Rådsmøde primo januar, hvor
Rådet får lejlighed til at udtale sig om skibsprojektet.
Det blev besluttet, at Budget 2013 og skibsprojektet bliver fremlagt på
fællesmødet, med henblik på uddybende kommentering af skibsprojektet fra
Rådet på et møde i januar. Herudover vil mødet den 5. december indeholde
en fælles evaluering af arbejdet i Bestyrelse og Råd i det forløbne år.
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12.

Evt. og meddelelser
• Henvendelse fra ejer af Juvre Redningsstation om eventuel
overdragelse af redningsstationen til Nationalpark Vadehavet (idé nr.
4 fra idéfasen). Bent Poulsen orienterede kort om sagen.
• Realdania projekt for Ballum Sluse – status. Thomas Holst orienterede
kort om status på projektet, som Nationalpark Vadehavet er bygherre
på. Der er valgt rådgivere – Oooja Architects i samarbejde med Kim
Thorsell Architects.
• Svend Tougaard opfordrede til, at Nationalpark Vadehavet gør en
indsats for, at kontrol og godkendelse af østers bliver mindre
bureaukratisk, og dermed gør østers tilgængelig for flere. Bestyrelsen
drøftede de forskellige muligheder, og vil hurtigst muligt arbejde
videre med emnet, i samarbejde med aktører på området.
• Bent Rasmussen opfordrede til, at Sekretariatet laver et
arbejdsprogram for 2013, der skal sikre rettidig implementering af de
indsatser, der er skitseret i budgettet.
• Gylling Haahr opfordrede til, at man snarest muligt får slået stillinger i
Sekretariatet op.
• Bent Poulsen spurgte til færdiggørelse af Nationalparkplanen. Her
kunne Thomas Holst fortælle, at manuskriptet forventes færdigt inden
Bestyrelsesmødet den 5. december 2012.
• Thomas Holst orienterede om, at han er startet på kursus i
forvaltningsret med afsluttende eksamen i marts.
• Svend Tougaard omtalte på baggrund af en drøftelse i Rådet, at der
fra flere sider var et ønske om at skabe en koordinering og/eller
oversigt over aktiviteter og aktører i forhold til Vadehavet.
• Sekretariatet undersøger, om der kan vælges en repræsentant fra
Rådet til Wadden Sea Forum.
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