Møde i Nationalparkbestyrelsen og Nationalparkrådet 4. december 2013
Endeligt referat

Udsendt 19.12.2013

Mødetid:

Onsdag den 4. december 2013 fra 17.00 – 21.00.

Mødested:

Danhostel Ribe, Skt. Peters Gade 16, 6760 Ribe

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
medlemmer af Nationalparkbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet, Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen, Projektkonsulent
John Frikke, Projekt- og formidlingskoordinator Søren Christensen
og sekretær Alette Houman Dyhrfjeld

Mødeleder: Bent Poulsen, Formand for Nationalparkbestyrelsen
Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld
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Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
GEUS
LAG
LAG Fiskeri
Lokalarkiverne
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Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
Sydvestjysk Udviklingsforum
Vadehavets Bådklubber
Vadehavets Formidlerforum
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Skallingen, Ho og Oksbøl
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Marbækområdet
Fanø
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Søren Malle
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Bo Jessen
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Dagsorden pkt.: Foredrag om udgravningerne ved Domkirkepladsen i Ribe v. Michael Alrø Jensen

Referat:

Thomas Holst bød velkommen til Michael Alrø Jensen,
som fortalte om udgravningerne ved Domkirkepladsen i
Ribe. Der er tale om 2 store udgravninger, som er foretaget i 2011 og 2012. Michael har været leder af udgravningerne og fortalte om historien forud for - og om selve
udgravningerne.

Dagsorden pkt.: Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen til årets sidste møde og
Referat:
dagsordenen blev godkendt.

Dagsorden pkt.: Gennemgang af budget 2014 og bestyrelsens endelige godkendelse
Bent Poulsen orienterede om bestyrelsens behandling af
Referat:
budgetforslag 2014. Det forventes, at det endelige forbrug for 2013 bliver mindre end antaget, og at der derfor
sandsynligvis kan overføres flere midler til budget 2014.
Sekretariatet er blevet bedt om at klarlægge dette hurtigst muligt.

I forhold til det budget, som tidligere havde været drøftet
i Rådet fremhævede Bent især følgende beslutninger/ændringer:
• Bestyrelsen havde besluttet at deltage i Tall Ship
Race for at festliggøre den forventede udnævnelse
til Verdensarv og Bent Poulsen og Søren orienterede
om hvordan deltagelsen skulle afvikles.
• Der afsættes yderligere midler til særligt sårbare
naturområder/arter. Endelig budgetramme vurderes, når det endelige resultat for 2013 kendes og
fastlægges på bestyrelsesmødet i januar.
• Der afsættes yderligere midler til netværksopbygning.
• Der afsættes et beløb på 100.000 kr. til netværksopbygning, som Rådet vil blive bedt om at komme
med forslag til anvendelse af.
Bestyrelsen har på denne baggrund godkendt det foreløbige budget og vil på deres første møde i 2014 den 29.

3

januar foretage endelige justeringer.

Dagsorden pkt.: Orientering om valg til Bestyrelse og formandspost
Bent Poulsen orienterede om, at formand og bestyrelse er
Referat:

valgt for en periode på 4 år. Der vil derfor skulle udpeges
medlemmer til bestyrelsen i slutningen af 2014/
begyndelsen af 2015. Bent orienterede om, at han ikke
søger genvalg, og Ministeren skal derfor udpege en ny
formand, som forventes at tiltræde i starten af 2015. Ministeren vil ved samme lejlighed vurdere, om der vil være
behov for ændringer i bestyrelsen. Når den nye bestyrelse
er på plads, vil den skulle vurdere sammensætningen af
Rådet.
Bent Poulsen opfordrede medlemmer af Råd og Bestyrelse til allerede nu at vurdere, om Rådet har den rigtige
størrelse og sammensætning. Bestyrelsen og dens sammensætning har man ikke så stor mulighed for at gøre
noget ved lokalt, da det er Ministeren der nedsætter Bestyrelsen. Man forventer, at Ministeren vil lægge op til en
rullende udskiftning, hvormed der ikke er udskiftning af
hele Bestyrelsen hvert fjerde år. Der vil komme en nærmere orientering fra sekretariatets side.

Dagsorden pkt.: Evaluering af samarbejdet mellem Råd og Bestyrelse 2013
Bestyrelsen og Rådet drøftede erfaringerne fra årets samReferat:
arbejde.
Bent fortalte, at Bestyrelsen er meget tilfreds med de råd
og den inspiration de får fra Rådet. Bestyrelsen har bemærket, at Rådet efterspørger kvalificerede spørgsmål,
hvilket er værdsat. Bent takkede samtidig Rådet for dets
arbejde som ambassadører for Nationalpark Vadehavet.
Man har nok forventet, at tingene ville ske hurtigere, end
det har været tilfældet, man har endnu ikke mange synlige beviser/projekter, men man forventer, at det vil blive
lettere fremadrettet, i takt med at kendskab til nationalparken og dets projekter udbredes.
Else Pia Erz fortalte, at der på baggrund af det sidste
Rådsmøde var blevet arrangeret, at Nationalparkmagasi-
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net kommer med ud til kunstrundens medlemmer - altså
et konkret tiltag, på baggrund af forslag fra Rådet.
Klaus Melbye fortalte, at Rådet var positivt stemt overfor
arbejdet og at Rådet var meget tilfreds med Rådsformanden. Herudover var det rart, at man havde fået skriftlige
beskrivelser af projektstatus fra sekretariatet.
Ole Andresen fortalte, at han ikke følte, at han havde fået
fortalt baglandet om NPV, og efterlyste en præsentation,
som man kan fremlægge lokalt.
Klaus Melbye, foreslog, at der på hjemmesiden lægges en
projektstatus, så det vil være nemmere at orientere baglandet.
Mette Guldberg håber, at Bestyrelsen er glad for Rådet,
som hun har været meget glad for at arbejde sammen
med som formand. Mette orienterede om, at man på det
seneste er trådt mere i karakter, med vægt på den lokale
forankring. Mette ser det som en stor anerkendelse af
Rådet, at de har fået et beløb som de må foreslå brugen
af, med henblik på at støtte lokal forankring af nationalparken.

Dagsorden pkt.: Eventuelt og meddelelser
Klaus Melbye orienterede om, at Vadehavets Formidlerforum er meget glade for, at de (Ulrik Geldermann Lützen))
sidder på Tønnisgaard sammen med sekretariatet, dette
har været givtigt for samarbejdet.

Referat:

Mette Guldberg orienterede Rådet om, at et af punkterne
på Bestyrelsesmødet var fastsættelse af møder i 2014,
Mette orienterede kort om de punkter der kommer på
dagsordenen på mødet i februar. Der henvises til referat
fra Bestyrelsesmødet.
Alette Houman sender mødekalender ud snarest.
Bent Poulsen fortalte, at han jævnligt bliver spurgt, om
Nationalpark Vadehavet ikke skal forholde sig til sæler,
ulve og lignende.
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Man har i denne forbindelse valgt at være tilbageholdende og ikke forveksle nationalparkens rolle med myndighedernes rolle. Men Gåseforvaltningsplanen har vi mulighed for at samarbejde omkring, når der er tale om frivillige forvaltningstiltag.
Klaus Melbye orienterede om hvor langt man er med udbygningen af Vadehavscentret. Økonomien er næsten på
plads og der opstarter en arkitektkonkurrence snarest.
Udbygningen kommer mod øst. Det forventes at man
starter byggeriet op i starten af 2015 og at det står færdigt i løbet 2016. Man udvider fra 1.100 til 2.400 m2.
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