ENDELIGT REFERAT
Møde i Nationalparkbestyrelsen 15. august 2012
Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Mødet fandt sted fra kl. 15.00 til 18.30
Deltagere:
Formand
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)
Gylling Haahr (GH)
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Afbud
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)
Afbud
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. Dagsordenen blev godkendt.

2.

Nationalparkplanen
a. Resultatet af høringsperioden
Høringsperioden sluttede den 30. juni 2012 og sekretariatet har
udarbejdet et samlet høringsnotat. Notatet indeholder en gennemgang af
samtlige høringssvar med forslag til, hvordan de kan indarbejdes i en
revideret Nationalparkplan. Bent Poulsen gennemgik den videre
procedure, hvorefter Thomas Holst Christensen gennemgik det samlede
høringsnotat til de indkomne høringssvar.
Der var indkommet 49 høringssvar, hvor mange var positive tilkendegivelser, konkrete forslag til projekter samt enkelte ændringsforslag.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
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Bestyrelsen forholdt sig til det fremlagte høringsnotat og foreslog
følgende konkrete ændringer, som forelægges Nationalparkrådet til
udtalelse:
Forslag om affaldsindsamling (flere høringssvar): Affaldsindsamling
varetages af digelagene i samarbejde med kommunerne. Nationalpark
Vadehavet ønsker ikke at overtage eller eller udvide opgaven, men kan i
fornødent omfang og på direkte anmodning fra digelagen/kommunerne
evt. støtte op omkring konkrete tiltag efter ansøgning.
Forslag nr. 22 – Volker Heesch: Der indarbejdes en tilføjelse omkring
forbedring af adgang til oplevelser i nationalparken gennem kollektive
transportformer i indsats 5.1.
Forslag nr. 30 – Verdensnaturfonden: Engelsk vadegræs vil blive tilføjet i
afsnittet omkring invasive arter efter konsultation med fagkundskaben på
området. Fiskeriafsnittet vil blive undersøgt nærmere og herefter evt.
tilrettet.
Forslag nr. 32 - Dansk Ornitologisk Forening: Generelle principper side
133 tilrettes så det fremgår tydeligt, at bestyrelsen er positiv overfor
inddragelse af interessenter i projektgennemførelse, hvor dette er muligt.
Herudover uddybes indsatsen under målsætning 9, med hensyn til
anerkendelse af betydningen af faglig rådgivning.
Forslag nr. 33 – Friluftsrådet: Indsats 5.2 tilrettes i forbindelse med
inddragelse af interessenter i lighed med forslag 32.
Forslag nr. 45 - Dansk Kano- og Kajakforbund: Vigtigheden af sikkerhed
fremhæves
Yderligere bemærkninger:
Det blev besluttet, at høringssvar nr. 47 og 48 bliver taget i betragtning,
på trods af forsinket modtagelse.
Forslag nr. 46, Tønder Kommune: Laurids Rudebeck gjorde opmærksom
på, at jævnfør planlovens § 29 c, har nationalparken, i lighed med andre
myndigheder, indsigelsesret med opsættende virkning overfor
planforslag, hvilket kan medføre, at politikere i nationalparkens
bestyrelse kan stå i en dobbeltrolle. Da emnet er korrekt refereret i
kapitlet om ’Rammer og Forudsætninger’ (side 126, første spalte) og ikke
vedrører selve nationalparkplanen fører det ikke til ændringer i
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høringsudkastets formulering. Kort notat vedrørende bestemmelsen i
Planlovens §29c m.fl. vedlægges referatet.
Bestyrelsen opfordrede til, at samtlige høringssvar besvares direkte med
fremsendelse af endeligt høringsnotat.
b. Miljøvurdering
Der blev i juni måned indhentet to tilbud på udarbejdelse af
miljøvurdering af udkast til Nationalparkplan, og efterfølgende er der
tegnet kontrakt med Orbicon om løsning af opgaven. Ifølge kontrakten
gennemføres opgaven efter følgende tidsplan:
Opgave
Fremsendelse af tilbud
Vurdering og valg af konsulent
Udarbejdelse af udkast til Miljøvurdering
Høring af udkast til miljøvurdering
Fremsendelse af indkomne høringssvar til
konsulent
Fremsendelse af udkast til endelig miljøvurdering
Fremlæggelse af udkast til endelig miljøvurdering
for Nationalparkbestyrelsen (bestyrelsesmøde
12/9 kl. 15.00)
Eventuel indarbejdelse af kommentarer fra
bestyrelsesmødet og aflevering af endelig rapport

Ansvarlig
Konsulent
NP Vadehavet
Konsulent
NP Vadehavet
NP Vadehavet

Frist
13. jun 2012
15. jun 2012
29. jun 2012
24. aug 2012
27. aug 2012

Konsulent
Konsulent

4. aug. 2012
12. sep 2012

Konsulent

19. sep 2012

Miljøvurderingen har ikke været i forhøring hos kommunerne, da
kommunerne er repræsenteret i bestyrelsen og har deltaget i arbejdet
med udarbejdelsen af høringsudkastet.
Der var på datoen for bestyrelsesmødet ikke indkommet høringssvar,
hvorfor emnet ikke blev behandlet. Den endelige behandling i bestyrelsen
finder sted på det næste bestyrelsesmøde den 26. september efter
fristens udløb den 27. august 2012.
Bestyrelsesmødet den 12. september 2012 udgår.
c. Fastlæggelse af det videre forløb
På baggrund af drøftelserne under pkt. 2a og b ovenfor blev den
detaljerede plan for færdiggørelse af den endelige Nationalparkplan
fastlagt. Der blev besluttet følgende:
Det blev vurderet, at der ikke er tale om så væsentlige ændringer, at det
giver anledning til en 2. høringsperiode. Der vil dog ske redaktionelle
ændringer af planen, et resumé af miljøvurderingen vil indgå og de i
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punkt 2a nævnte tilretninger vil blive indarbejdet. Nationalparkplanen vil
herefter blive offentliggjort på nationalparkens hjemmeside og trykt i et
begrænset oplag. Der vil endvidere blive foretaget den fornødne
offentlige bekendtgørelse af den endelige plan og høringsparterne vil
modtage en meddelelse om den endelige plans vedtagelse.
3.

Budgetopfølgning
Sekretariatslederen gennemgik halvårsstatus for Nationalpark Vadehavet.
Afregning for IT-udstyr er på nuværende tidspunkt ikke opkrævet af Statens
IT, og sekretariatet er ved at undersøge sagen nærmere.
Der blev fra sekretariatets side lagt op til, at man investerer i isolering samt
alternativ opvarmning af sekretariatets lokaler for at mindske driftsudgifter.
Sekretariatet undersøger sagen nærmere i samarbejde med en energikonsulent, hvorefter sagen vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde.
Til mødet den 26. september vil Thomas Holst Christensen udsende et
budgetoplæg for det kommende budgetår og indikativt budget for 2014.

4.

Bestyrelsesforhold – ansvar
Bestyrelsen har på det sidste møde bedt om en gennemgang af bestyrelsens
forpligtelser og ansvar. Spørgsmålet har været forelagt Naturstyrelsen, og
Bent Rasmussen holdt på mødet et indlæg, der belyser, hvad det vil sige at
være ledelse for et organ i den statslige forvaltning.
•

Bent Rasmussen gennemgik forpligtelser og ansvar. Nationalparkfond
Vadehavet er en statslig forvaltningsenhed, som er omfattet af
forvaltningsretlige regler. Fonden har forpligtelser i forhold til høring,
aktindsigt, journalpligt m.v. og er omfattet af statsregnskabsloven
samt statens budgetvejledning. Miljøministeren fører tilsyn med
fonden. Bestyrelsen leder nationalparken i samarbejde med formand
og sekretariat, i samarbejde med Naturstyrelsen.

Bestyrelsen pålægger sekretariatslederen, at sekretariatet kvalificeres ved
relevante uddannelsestilbud. Kopi af Bents Rasmussens oplæg udsendes til
bestyrelsen, herudover sendes bilag vedr. administration af Nationalpark
Vadehavet fra februarmødet 2011.
5.

Retningslinjer for brug af logo
Nationalparkbestyrelsen vil starte drøftelserne om retningslinjer for brug af
logo. Som baggrund for drøftelserne har sekretariatet den 29. juli 2012
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fremsendt kopi af tilsvarende færdige retningslinjer fra Thy Nationalpark og
et notat vedrørende nationalparkpartnerordningen i Tyskland.
Retningslinjerne skal sikre kvalitet i Nationalpark Vadehavets virke.
Det blev besluttet, at Nationalpark Vadehavet nedsætter et udvalg, som
udfærdiger et oplæg til retningslinjer for brug af logo.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt til udvalget:
Bent Poulsen
Hanne Voetmann
Hans Christian Fuglsang
Herudover vil Vadehavets Formidlerforum og SVUF blive inviteret til at
deltage i arbejdet.
Sekretariatet indkalder til et møde og gruppen udarbejder et oplæg til den
samlede bestyrelse.
6.

Arbejdsplan for resterende del af 2012
Oversigt over hovedarbejdspunkter for andet halvår af 2012 blev
gennemgået og godkendt. Hovedpunkter vil være:
Færdiggørelse af NP-Plan samt pixi-udgave
Bestyrelses- og Rådsmøder
Budget og Arbejdsplan 2013
Bevillingsanmodning
Projekter:
• Ballum Sluse (Realdania)
• LIFE+ projektansøgning (deadline 26/9)
• NP-skib
• Interreg IVA
Retningslinier for anvendelse af logo
Stillingsopslag til 2013

7.

LIFE+-projekt ansøgning i samarbejde med øvrige nationalparker
Bestyrelsen godkendte på det seneste bestyrelsesmøde den 16. maj 2012,
at Nationalpark Vadehavet deltager i udarbejdelsen af en fælles ansøgning
for de tre danske nationalparker til EU's LIFE+-program. Thomas Holst
Christensen informerede om status for projektet og dets indhold og bad
bestyrelsen om deres godkendelse af en fortsat indsats, med en udvidet
projektperiode på 5 år, i stedet for de tidligere foreslåede 3 år, med samme
årlige bevilling som tidligere – altså 330.000 kr. pr. år.
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Efter en lang drøftelse hvor flere gav udtryk for, at de manglede en
nærmere beskrivelse af projektet, og af nationalparkens udbytte i forhold til
udgifter, blev det besluttet at udskyde beslutningen til bestyrelsesmødet den
26. september.
Sekretariatet vil forinden konferere med Nationalpark Thy og Nationalpark
Mols Bjerge samt udarbejde en beskrivelse af projektet med et overblik over
budget, indsats og udbytte. Dette materiale sendes ud til bestyrelsen primo
september, med henblik på en tilbagemelding fra de enkelte
bestyrelsesmedlemmer forud for bestyrelsesmødet den 26. september.
8.

iPads og tilhørende software
Sekretariatet har indhentet nye tilbud på iPads med tilhørende software til
de bestyrelsesmedlemmer, som ikke allerede har dette redskab. Bestyrelsen
blev bedt om at tage stilling til, hvorvidt disse skal indkøbes eller om der
skal arbejdes med en alternativ løsning.
Efter en grundig drøftelse blev det ved håndsoprækning besluttet, at der
indkøbes iPads til de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker det. Herudover
arbejdes der videre med et elektronisk dagsordenssystem.
Sekretariatet vil anmode de enkelte bestyrelsesmedlemmer om en
tilbagemelding på, om de ønsker en iPad.

9.

Anmodning fra Fanø Kommune om partnerskab til projekt Sønderho
Strandsø
Fanø Kommune har med brev af 25. juni 2012 (udsendt til bestyrelsen med
brev og e-mail den 29. juni 2012) anmodet Nationalpark Vadehavet om at
indgå i partnerskab med kommunen, om realisering af projektet Sønderho
Strandsø. Projektet har en samlet sum på 1.765.088 kr., hvoraf partnerne
bag projektet hidtil har opnået tilsagn om 1.106.035 kr. udover de 250.000
kr. fra Friluftsrådets konkurrence. Fanø Kommune opgør restbeløbet til
450.000 kr. og beder nationalparken om støtte til dette.
Det blev besluttet, at bestyrelsen besigtiger projektområdet ved den fælles
udflugt for Råd og Bestyrelse den 23. september 2012, og at man på mødet
den 26. september træffer endelig afgørelse om ansøgningen. Endvidere
anmodes Fanø Kommune om en oversigt over bidragydere til projektet.

10.

Nationalparkskib
Formanden orienterede om status for projekt nationalparkskib, hvor der var
positive tilkendegivelser om mulig støtte fra flere parter. Til mødet den 26.
september, vil der foreligge en oversigt over drift og vedligehold af skibet.
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11.

Organisationsblade
Flere af organisationerne, som er repræsenteret i bestyrelsen, udgiver
medlemsblade/tidsskrifter. Sekretariatet har forespurgt om muligheden for
at få tilsendt eksemplarer af disse til sekretariatet.
Der var enighed om, at man ønsker at sekretariatet modtager et antal
eksemplarer fra de organisationer, der har mulighed for at sende
medlemsblade, og at bestyrelsesmedlemmerne kan få udleveret disse i
forbindelse med bestyrelsesmøder.

12.

Studietur sammen med Nationalparkrådet
Det var blevet besluttet, at den planlagte udflugt den 19. august 2012
udskydes til efteråret, grundet mange afbud.
Det tidligere fremsendte program vil dog blive brugt som udgangspunkt for
den kommende udflugt. Udflugten vil gå til Fanø, hvor man vil besøge
Sønderho Strandsø - vinderprojektet fra Friluftsrådets konkurrence.
Herudover går turen til Sønderho Gamle Fuglekøje, til Sønderho Havn og Æ
Kåwer samt en lokal producent, hvor blandt andet brug af Nationalparklogo
vil blive drøftet.
Ny dato for udflugt er fastlagt til den 23. september 2012.

13.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet
Bestyrelsen vil fremover som fast punkt på dagsordenen blive bedt om at
tage stilling til, hvilke emner man vil bede Nationalparkrådet om at forholde
sig til. Rådet har sit næste møde den 29. august 2012.
Bestyrelsen indstiller, at Rådet drøfter følgende:
•
•

14.

Rådet bedes drøfte de indkomne høringssvar til udkastet til
Nationalparkplan og sekretariatets høringsnotat
Bestyrelsen ønsker Rådets tilkendegivelse af, hvilke projekter Rådets
medlemmer gerne ser prioriteret i nationalparken i den kommende
arbejdsplan. Rådet kan i denne forbindelse også drøfte mulige
principper for prioritering, f.eks. fordeling efter målsætninger,
geografi, type, emne eller økonomi.

Meddelelser og evt.
Der er indstillet et nyt rådsmedlem, som lokalrepræsentant fra Rømø –
Søren Laursen.
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Nationalpark Vadehavet har i øjeblikket en praktikant i 4 uger – Mary-Anna
Wraae Larsen, som har erfaring fra lokalarkivet. Herudover starter Hans
Henning Hollænder i praktik primo september. Hans Henning læser til haveog parkingeniør på Skovskolen, og vil være i et 6 måneders praktikophold.
Bestyrelsen opfordrede til, at ledninger synlige på den udvendige side af
sydvæggen bliver nedgravet/fjernet.
Chefen for redningsstationen i Sønderho har opfordret til samarbejde
mellem Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune om bedre skiltning på
Låningsvejen for at forebygge at bilister strander der ved højvande.
31. august har Ribe Diget 100 års jubilæum – bestyrelsesmedlemmer
opfordres til at deltage. Invitation udsendes med referatet.
Lars Brinch Thygesen efterlyste en evaluering af studietur. Herudover
efterlyste han en oversigt over offentlige arealer i nationalparken.
Thomas Holst Christensen beskrev nationalparkens mobile udstilling, som
senest har stået i Ribe i forbindelse med Maritimt Marked. Den står på
nuværende tidspunkt i Skærbæk i forbindelse med Vadehavsugen, og skal
herefter til Tønder og være opstillet i forbindelse med Tønder Festival, hvor
nationalparken i samarbejde med Naturstyrelsen gennemfører en række
gratis busture i Tøndermarsken.
Svend Tougaard har reception lørdag den 18. august fra kl. 11-13 på Rømø
Kurhotel i forbindelse med hans 70 års fødselsdag.
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