Møde i Nationalparkrådet 13. november 2013
Endeligt referat

udsendt 27.11.13

Mødetid:

Onsdag den 13. november 2013 kl. 17:00 – 20:30.

Mødested:

Kiers Gaard, Søndergade 12, 6280 Højer

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet, Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen, projektkonsulent John Frikke, studerende Niklas Bangsbro og sekretær Alette Houman Dyhrfjeld
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Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet
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Alette Houman Dyhrfjeld
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Sydvestjysk Udviklingsforum
Vadehavets Bådklubber
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Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK 6792 Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34 – Mobil +45 21 77 77 22

Dagsorden pkt.:

Referat:

Dagsorden pkt.:

Referat:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Mette Guldberg bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.
Mette orienterede om afbud og fraværende. Mette opfordrede til, at man melder fra indenfor tidsfristen, af hensyn til
afbestilling af mad og dermed også økonomien.
Mette præsenterede Niklas Bangsbro, som er studerende.
Niklas skov- og landskabsingeniørstuderende orienterede
selv om, at han er i praktik i sekretariatet frem til sommerferien 2014 og at opholdet skal afsluttes med et virksomhedsprojekt.

2. Meddelelser – orienteringspunkt

Meddelelser fra formanden, Rådet og sekretariatet:
o

Nyt fra formanden:
Mette orienterede om de 2 Bestyrelsesmøder der har været afholdt siden sidste Rådsmøde.
Bestyrelsen har på baggrund af Rådets forslag drøftet
muligheder for filmprojekter, og ønsker at få produceret
en række filmklip til sociale medier. Bestyrelsen fandt at
der var mange gode forslag og Søren Christensen fra sekretariatet arbejder videre med opgaven.
Sekretariatet har, på baggrund af Rådets og Bestyrelsens
opfordring, rettet henvendelse til Tønder Kommune og
opfordret dem til at orientere Nationalpark Vadehavet i
høringssager i nationalparkens område. Sekretariatet har
modtaget en positiv tilbagemelding fra Tønder Kommune.

o

Nyt fra Sekretariatet, herunder status for projekter:
Mette orienterede om, at de udsendte status-bilag ikke
ville blive gennemgået, men at der var mulighed for at
spørge ind til de enkelte punkter.
Naturprojekter:
Claus Løth spurgte hvorfor man først nu finder ud af, at
der skal laves VVM-undersøgelse på Sønderho Strandsø.
John Frikke forklarede, at der var tale om en fejl i kommunens sagsbehandling, og at der i første omgang er tale om en VVM-screening. Konsulenten mener, at projektet ikke er VVM-pligtigt, men dømmes der VVM-pligt, vil
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det kunne forsinke projektet yderligere og i op til et år.
Søren Vinding foreslog at sekretariatet udvikler en model, så man kan komme nemmere igennem disse procedurer og undgår lignende situationer.
John kunne her fortælle, at det er ansøgningen der danner grundlag og at man, ved at have fokus på korrekt
udarbejdelse af ansøgningen, kan undgå at der opstår
lignende fejl.
Søren V spurgte til indsats for engfugle. På Fanø har en
mindre gruppe tilsyneladende bremset et muligt projekt
på Grønningen (Oddens og Byens Grønning).
Ole M kunne orientere om, at det var en større gruppe
der protesterer, og at bekymringen går på, at man ikke
kan føre området tilbage til den nuværende tilstand, hvis
man på et tidspunkt skulle ønske det. Folkene bag Byens
Grønning er også bekymrede for jagten i området, ligesom man er bange for at en vandstandshævning i området, vil få konsekvenser for f.eks. golfbanen, som grænser op til projektområdet.
John fandt orienteringen meget nyttig, og kunne fortælle, at man med et eventuelt projekt ikke kan og vil regulere jagt, men at det alene handler om engenes fugtighed og om at øge engfuglebestanden. Forundersøgelserne er gennemført af Esbjerg Kommune/Fanø Kommune,
og et evt. projekt må på ingen måde påvirke oplande og
naboarealer, som ikke er med i projektet. I medfør af
Nationalparkplanen er der meget stor interesse i at gøre
noget på Fanø Nordspids, og det vurderes, at der med en
beskeden indsats kan opnås gode resultater.
Formidlingsprojekter:
Der var ingen spørgsmål til formidlingsprojekter.
Øvrige projekter:
Mette spurgte til, om temamøderne bliver gennemført i
2013. Thomas kunne orientere om, at de først bliver
gennemført i 2014.
o

Nyt fra Wadden Sea Forum v. Karen Boel Madsen:
Karen orienterede om, at hun havde været til møde fra
den 31. oktober til den 1. november og opfordrede til, at
man læser referatet på www.waddenseaforum.org. Hun
fortalte, om de emner der havde været berørt, blandt
andet blev der talt om gåseforvaltning, kulturel identitet,
tilhørsforhold til Vadehavsregionen og arealinddeling. Der
havde også været et foredrag om bl.a. fracking gasudvinding, strategien for ICZM (Integreret kystzoneforvaltning) og fiskeri.
I forbindelse med integreret kystzoneforvaltning spurgte
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Susanne Linnet, om man havde behov for at pumpe sand
op for at sikre kysten i den danske del af Vadehavet i
lighed med på Sild.
Thomas forklarede, at der på Rømø er tilførsel af sediment, og at Rømø vokser mod vest (ca. 4 m om året).
Erling Krog kunne orientere om, at Fanø også får tilført
sediment, så i den danske del af Vadehavet har man ikke
behov for at pumpe sand op.
o

Nyt fra Logoudvalget v. Hans Marten Smidt:
Hans Marten orienterede om logoudvalgets arbejde, herunder at man vil anmode Bestyrelsen om at ændre udvalgets navn til partnerudvalget og kalde det et partnerprogram.
I udvalget drøfter man især hvor meget fra området der
skal være indeholdt i et produkt, for at producenten kan
få tilladelse til at bruge logoet.
Herudover kunne Hans Marten orientere om, at der er
blevet produceret et emaljeskilt til nationalparkens partnere og at de ydermere får en velkomstpakke. Der er
p.t. 59 partnere og flere er undervejs.

o

Nyt fra Græsningsudvalget v. Ole Andresen:
Ole orienterede om det nystartede udvalg, som Kjeld Andreasen er formand for. Formålet med udvalget er, at
understøtte arbejdet med at få flere dyr på græs og danne fællesskaber (græsningslag) i NPV.
Der har været afholdt to møder i udvalget, og man vil
forsøge at få en ekstern konsulent, som skal finde dyr og
arealer til afgræsning, knyttet til udvalget.
Senest har gruppen været i Tønder hos NaturErhvervstyrelsen, for at få afdækket hvilke tilskudsordninger der er
på området. Desværre befinder man sig i et vadested,
hvor de nuværende ordninger efter landdistriktsprogrammet løber ud og skal erstattes af nye. NERV kan
sandsynligvis ikke tilbyde sig til projektgrupper og projektarbejde, men man er med på at holde NPV og Græsningsudvalget orienteret om nyheder og muligheder, og
der ønskes en god dialog. Det er usikkert hvorvidt det vil
være lovligt i forhold til EU's konkurrencelovgivning, at
Nationalparken yder tilskud til aktiviteter, som i forvejen
får tilskud fra offentlige puljer.
På sigt er der mulighed for jordfordeling, jordopkøb m.v.,
men her og nu arbejder man på at etablere partnerskaber.
John Frikke er med i græsningsudvalget og sørger for
samspil og koordination med sekretariatet og de øvrige,
relaterede projekter, som der arbejdes med (forsøgsordninger for drift, engfugle, sjældne arter m.v.).
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Dagsorden pkt.:

3. Netværk og lokalt engagement

Referat:

Nationalparkbestyrelsen har bedt Rådet om at drøfte følgende
spørgsmål (svarene er skrevet ind og detaljerne fremgår nedenfor).
1. Hvordan bliver lokalbefolkningen engageret i
nationalparken?
Information og dialog, viden og inddragelse,
Vadehavet skal være Vadehav, tro på stedbundne
potentialer.
2. Hvordan kan netværk konkret bruges?
Se eksempler nedenfor.
3. Hvordan udnytter man den store geografiske
spredning i nationalparken?
Lokalråd skal inddrages ved høringer m.v.
4. Hvordan kan Rådets medlemmer blive bedre
klædt på som ambassadører?
Rådet følte sig godt klædt på.
5. Hvilke medier skal bruges for at nå
lokalbefolkningen?
Facebook, mund til mund, deltagelse i møder, TV
(f.eks. små indslag i vejrudsigten), webcams på få udvalgte steder.
Rådet har tidligere opfordret til, at man udnytter eksisterende
netværk. Derfor var Rådsmedlemmerne blevet bedt om at
overveje, hvilke netværk man har kendskab til, og hvilke der
har potentiale til at blive udviklet i nationalparksammenhæng.
To Rådsmedlemmer fortalte om de netværk de havde kendskab
til:
Winnie Abildgaard fortalte om Sydvestjyske Smagsoplevelser,
som er et netværk af producenter, der sælger varer med et lokalt islæt. Der er ca. 80 aktører, herunder fødevareproducenter, butikker og restauranter, med i sammenslutningen, og de
kan ses på www.smagsydvestjylland.dk. Netværket startede op
for 2-3 år siden på baggrund af kogebogen ”Naturen til bords”.
Herefter fulgte 3 festivaler: Krondyrfestival, Lammefestival og
Oyster Trophy Week. Disse festivaler indeholder primært
smagsoplevelser. Man er ved at lave en strategi, som offentliggøres i løbet af 14 dage, og man arbejder meget med synlighed
af produkter og organisering.
Klaus Melbye spurgte om, hvor mange af de 80 aktører der er
placeret i Nationalpark Vadehavet. Winnie forklarede, at netværket ikke er opstået på baggrund af nationalparken, men at
det er en netværksgruppe, som nationalparkpartnerskabet er
en del af.
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Søren V kunne fortælle, at BBC snart sender et program, og at
der er stor mediebevågenhed omkring Sydvestjyske Smagsoplevelser.
Else-Pia Martinsen Erz fortalte om Kunstrunden, som er startet
op ud fra et projekt støttet af SVUF. Kunstrunden dækker et
geografisk område fra grænsen op til nord for Nr. Nebel. Der er
90 kunstnere inddraget. Deltagerne/udstillingerne er censurerede. Det der har været styrken er, at Kunstrunden dækker
hele strækningen langs Vadehavet. Kunstnerne er ambassadører for området. Niels Kongsbak er formand for Kunstrunden,
der er lavet en instruktion til hvordan man arbejder i Kunstrunden, man har søgt om støtte/sponsorater/fondsmidler, har indgået samarbejde med blandt andet restauranter og meget andet. Kunstnerne betaler hvert år et kontingent på 300 kr. til
foreningen of 1.000 kr. for at deltage i KUNSTRUNDEN, som i
2013 gav en indtægt på ca. 100.000 kr. Man kan være medlem
af forening Kunstnetværk Sydvestjylland, også selvom man
ikke er med i KUNSTRUNDEN. Kunstrunden har haft stor opmærksomhed, i det første år havde man 9.000 besøg og sidste
år 15.000, TVSyd har besøgt Kunstrunden, Jyske Vestkysten
har lavet indstik til Kunstrunden og kunstnerne oplever, at
kunstrunden er med til at sælge deres værker. Læs mere om
Kunstrunden her: www.kunstrunde.dk.
Else-Pia fortalte om hendes egen oplevelse med at blive promoveret, på baggrund af en artikel som Politikken skrev i forbindelse med deres besøg hos Henrik Dahl, da hans nye roman
NT blev udgivet den 6. september 2013. Henrik blev fotograferet med et af Else Pias malerier, som han har haft i mange år
(hun havde ikke noget med artiklens tilblivelse at gøre). Henrik
er sociolog og er opvokset i Skærbæk. Avisartiklen i Politiken
har givet rigtig god omtale, kontakter, besøg og salg i Galerie
Erz. Else-Pia fortalte om effekten af artiklen og om hvordan begejstring for et ”produkt” fra området gav en lyst til at fortælle
om det, på en god og oprigtig måde. Det er de bedste ambassadører for området. Se artiklen fra Politiken i vedhæftede bilag.
Ole M spurgte om man kunne sende materiale ud til kunstnerne, så de kan informere om Nationalpark Vadehavet.
Thomas orienterede om, at der er en folder på vej. Derudover
udkommer Nationalparkmagasinet snart og der kommer en
NPV-app. Man har fokus på det, og der er flere tiltag på vej.
Karsten Laursen opfordrede til, at man får udbredt viden om
produkterne og oplevelserne i området, f.eks. ved hjælp af en
række artikler i JydskeVestkysten. Her kunne Thomas fortælle,
at sekretariatet har fokus på dette, blandt andet via partnerskaber og det kommende Nationalparkmagasin.
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Rådet drøftede målgrupper, hvordan man når dem, hvor man
kan søge inspiration (andre nationalparker i Europa), hvilke
medier man kan bruge m.m. Markedsføring er det lange seje
træk og den gode historie skal fortælles igen og igen. Man skal
afdække hvad der skal til, for at skabe ejerskab blandt lokalbefolkningen.
Mette havde haft et møde med Anne Marie Slaikjær, som mente, at man skal have fokus på det kommunale aspekt og samarbejdet med kommunerne. Hun havde også slået på, at facebook er en god måde at udbrede viden omkring nationalparken
på.
I forhold til facebook kunne Thomas fortælle, at sekretariatet
har fokus på dette og at man ugentligt lægger information ind
fra området. Nationalparkens facebookside ”Vadehavet” har p.t.
2.188 ”likes”.
Mette orienterede om, at Naturpark Vesterhavet gerne vil med i
Nationalpark Vadehavets netværk, og at man har modtaget en
mail fra Gert Lomholt, Varde Kommune.
Rådet kom herefter med forslag til eksisterende netværk, der
kan benyttes af nationalparken i forskellige sammenhænge:
Faglige netværk:
Sydvestjyske Smagsoplevelser – ca. 80 aktører
Kunstrunden – 90 deltagere/udstillere
Vadehavets Formidlerforum
Destination Sydvestjylland
Lokale netværk:
Lokalråd
Lokale udviklingsråd
Fanø Natur – digitalt uformelt netværk
Julemesser
Interessenetværk:
Støtteforeninger til museer og attraktioner (eks. Vadehavscentret)
Børn, der er blevet undervist og derefter fungerer som ambassadører over for familien
Spejdere (bl.a. som deltagere i Marbæk-dagen)
Det Maritime Ribe
Vadehavets Vagerlaug
Hjerting Kanelaug
”Rebekka” – vadehavsregatta
Foreninger:
Alle de foreninger, der er repræsenteret i Nationalparkrådet og
dets bagland.
Diverse andre foreninger
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Virkemidler, eksempler o.l.:
Netværk af frivillige i Nationalpark Thy (eks. til efterfølgelse)
Udsendelse af nyhedsmail en gang om ugen fra formanden til
medlemmerne (eks. fra Landboforening)
Orientere om NPV på årsmøder i lokalråd m.v.
Skabe rammer for at udveksle erfaringer fra succesrige netværk
Der skal være en idé og nogen, der brænder for den – ikke
netværk for netværkets skyld
Lokale netværk kan strande på ”Hvem skal kontrollere hvem” –
her kan f.eks. ekstern censur som i kunstrunden, være en mulighed
Netværk der virker sammen: F.eks. Vadehavets Formidlerforum, der sammen med møllerlaug skaffede penge til film.
Musik kan give anledning til kulturel udveksling ved at optræde
hos/for hinanden
DN, der arrangerer dage, hvor frivillige rykker træer op eller
slår med le.
Arrangement på Fanø med optræden af kor kombineret med
naturvejledning og kunst nåede nye målgrupper.

Dagsorden pkt.:

Referat:

4. Evaluering af årets arbejde forud for fællesmødet med bestyrelsen den 4. december 2013.

På Rådets møde i januar i år evaluerede man det hidtidige arbejde, og man var enige om følgende (jf. referat):
Rådet var generelt tilfreds med møderne, og var positivt
overfor de kritiske diskussioner. En mere præcis definition af
hvad Bestyrelsen ønsker svar på/råd om blev dog efterlyst,
ligesom det blev efterlyst, at det blev præciseret om punkterne var orienterende eller til diskussion.
Rådsmedlemmerne udtrykte tilfredshed med mødeledelsen.
Det blev besluttet, at Rådet vil arbejde hen imod mere
håndfaste udtalelser og at Rådet ønsker en tilbagemelding
fra Bestyrelsen på hvordan de modtager Rådets udtalelser.
På baggrund af ovenstående blev forslag til den fremtidige indsats drøftet.
Afholdelse af møder:
Mette spurgte om den geografiske placering af møderne var i
orden, og om man fortsat ønskede at afholde møderne forskellige steder. Dette ønskede Rådet, men gav udtryk for, at det
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gerne måtte være centralt placeret om vinteren.
Rådet var enigt i, at møderne skulle afholdes på forskellige steder i nationalparken, og at eventuel information om den enkelte
lokalitet kunne ligge i tidsrummet fra 17 til 17.30 - under spisningen.
Rådet følte sig umiddelbart godt informeret, blandt andet via
hjemmesiden og facebook, men så frem til at modtage nyhedsbreve.
Forhold til bestyrelsen:
Mette gav udtryk for, at Rådet gør et godt og målrettet stykke
arbejde og var tilfreds med, at der sidder Rådsmedlemmer i de
forskellige udvalg.
Rådet gav udtryk for, at de er tilfredse med deres rolle i forhold
til Bestyrelsen, ikke mindst takket være Mettes indsats for at
holde Bestyrelsen op på deres tilbagemeldinger og opfordringer
til Rådet. Rådet udtrykte stor tilfredshed med Mette arbejde
som formand.

Dagsorden pkt.:

Referat:

5. Udkast til Budget 2014 til drøftelse

Budget 2014 blev fremlagt for Rådet til kommentering. På
baggrund af Rådets anbefalinger/kommentarer vil der blive
udarbejdet forslag til endeligt budget, som forelægges på
fællesmødet med bestyrelsen den 4. december.
Thomas orienterede om de 2 versioner af budgettet som var
fremsendt som bilag.
Budgettet er på 7,5 millioner årligt, hertil kommer opsparing
fra 2012 samt et beløb fra 2013, som følge af et mindre forbrug end forventet. Herved kommer det samlede budget for
2014 op på 10,7 millioner kr.
Thomas orienterede om baggrunden for budgettet og ønsket
om yderligere en medarbejder ved sekretariatet. Da projektkonsulenterne (JOFRI og SOCHR) primært er aflønnet
via projekter, vil ansættelsen af yderligere en medarbejder
ikke foranledige, at administrationsbudgettet overskrides.
Herudover orienterede Thomas om de enkelte budgetpunkter og begrundede prioriteringen.
Rådet drøftede prioriteringen af de forskellige målsætninger.
Rådet havde kun få kommentarer til budgettet. Budgetpunktet vedr. festliggørelse af den mulige udnævnelse til verdensarvsområde i forbindelse med det kommende Tall Ships
Race i Esbjerg, blev dog drøftet nærmere. Nogle mente, at
det ikke var det rigtige forum og beliggenhed, andre, at det
var oplagt at få opmærksomhed i forbindelse med en event
med så mange besøgende.
Thomas orienterede, at sekretariatets baggrund for at fore-
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slå deltagelse i Tall Ships Race vatr, at der vil være stor
mediebevågenhed, at der vil være 500.000 besøgende og at
det maritime tema går godt i spænd med Vadehavet. Man
vil få en stadeplads med op til 20 boder og øget synliggørelse i forbindelse med VIP-sponsoratet, som udgør de
250.000 af de 500.000. Det resterende beløb skal bruges på
eget materiale, fliser til de 4 kommuner og øvrig synliggørelse.

Dagsorden pkt.:

Referat:

6. Eventuelt

Mette takkede sekretariatet for de statusmeddelelser på
projekter, som var sendt ud på forhånd. Det havde givet
Rådet bedre tid til at fordybe sig i andre punkter.
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