Fællesmøde mellem Nationalparkbestyrelsen og
Nationalparkrådet 5. december 2012
REFERAT – endeligt
udsendt 20. december 2012
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1. Velkomst og præsentation af den Gamle Digegreves Gård
Bent Poulsen bød velkommen og fortalte kort om Klægager,
hvor mødet blev afholdt, dette blev senere fulgt op af en
rundvisning ved Christian Lorenzen, som ejer gården.
2. Gennemgang af projektbeskrivelsen for Nationalparkskib
Nationalparkbestyrelsen havde på mødet den 7. november
diskuteret et oplæg til Projekt Nationalparkskib og besluttet,
at man vil gå videre med en realisering af projektet, hvis
der kan opnås den fornødne eksterne finansiering og de fornødne tilladelser.
Da Rådet havde bedt om at få projektet til udtalelse var det
på dagsordenen for dagens møde med mulighed for at
kommentere projektet direkte overfor bestyrelsen og stille
opklarende spørgsmål. Projektet vil endvidere være genstand for en egentlig behandling i Rådet på deres næstkommende ordinære møde den 9. januar 2013.
Rådets medlemmer stillede en række spørgsmål til projektet
og det blev bl.a. foreslået, at spørgsmål om driftsøkonomien
gennemgås nærmere, og at man i den forbindelse beder
Rådets medlemmer med erfaring indenfor skibsdrift om en
udtalelse/vurdering. Rådet vil endvidere kommentere de
fremlagte forslag til skibets anvendelse.
Flere af Rådets medlemmer gav endvidere udtryk for, at
man gerne ville have haft lejlighed til at udtale sig om projektet og dets økonomi, før bestyrelsen havde taget stilling
til, om projektet skal gennemføres.
Der fremkom på mødet yderligere en række spørgsmål og
kommentarer som ikke refereres – der afventes i stedet en
egentlig udtalelse fra Rådet på mødet den 9. januar.
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3. Gennemgang af buget 2013 og bestyrelsens endelige godkendelse
Bestyrelsen havde på det forudgående bestyrelsesmøde
vedtaget et budget på 10 millioner kroner som vil danne
baggrund for en bevillingsanmodning til Miljøministeriet om
en samlet årlig bevilling i denne størrelse i den kommende
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planperiode 2013-18. Sekretariatslederen gennemgik det
vedtagne budget på fællesmødet.
Det blev samtidig oplyst, at Naturstyrelsen har informeret
Bestyrelsen om, at med mindre der ad politisk vej kan skabes opbakning til en bevilling på 10 millioner kroner, ”kun”
er en økonomisk ramme på 7,5 millioner kr. til rådighed.
Bent Poulsen fortalte endvidere, at Bestyrelsen har anmodet
Sekretariatet om hurtigst muligt at slå de to nye stillinger i
Sekretariatet op.
Rådet vil på deres kommende ordinære møde den 9. januar
få forelagt budgettet til yderligere udtalelse og vil herunder
kunne udtale sig om hvordan evt. justeringer fra 10 millioner kr. til 7,5 millioner skal foretages.
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4. Evaluering af samarbejdet mellem Råd og Bestyrelse 2012
Bestyrelsen havde ønsket en drøftelse med Rådet af erfaringerne fra det første års samarbejde.
Bent Poulsen havde opfattet samarbejdet som positivt og
konstruktivt og var klar over, at det ikke er uden udfordringer at være Råd for Bestyrelsen. Bent Poulsen roste Råd og
Bestyrelse for deres arbejde med nationalparkplanen, som
var et produkt af deres fælles indsats, og som var blevet
positivt modtaget af borgerne i Nationalpark Vadehavet.
Flere Rådsmedlemmer gav udtryk for, at de følte at de blev
brugt og hørt, og at især fællesmøderne bidrog til en god
dialog. Der var en positiv stemning på møderne i Rådet,
hvor deltagerne var lydhøre og imødekommende og arbejdede på at finde fælles løsninger. Formandskabet blev også
rost for deres arbejde. Rådet savnede dog præcise tilbagemeldinger på de råd og anbefalinger, som de gav Bestyrelsen.
Kortmateriale over naturværdier i Vadehavet blev efterlyst i
forbindelse med det fremadrettede arbejde.
Bestyrelsen havde fokuseret på projekter der var realiserbare i 2013 og anerkendte, at de skulle være mere forudseende i forhold til inddragelse og information af Rådet samt være mere tydelige i deres ønsker om emner til drøftelse.
Bent Poulsen takkede for indsatsen og vil gøre sit for, at Rådets milde kritik af samarbejdet bliver hørt.
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5. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet
Det førstkommende møde i Nationalparkrådet er 9. januar
2013. På dette møde ønskes nedenstående emner drøftet/behandlet:
- Skibsprojektet
- Arbejdsplan og budget
- Logotildelingsregler
- Repræsentant fra Rådet til Wadden Sea Forum
- Evaluering af Rådets interne arbejdsform
6. Eventuelt og meddelelser
Preben Friis-Hauge orienterede om, at Fiskeri-LAG VEST den
4. december 2012 har støttet en ansøgning fra Blåvandshuk
Idrætscenter, vedr. en outdoor messe med det fulde ansøgte beløb på ca. 88.000 kr. Messen skal styrke interessen for
såvel Nationalpark Vadehavet som Naturpark Vesterhavet.
Mette Guldberg orienterede om, at Nationalparkplanen netop var blevet endeligt vedtaget af Bestyrelsen og sendes i
trykken mandag den 10. december 2012.
Herudover informerede hun om en ny rapport som er udgivet af Det Hollandske Vadehavsakademi og Det Fælles Vadehavssekretariat med titlen Vadehavsregionen - Et kulturlandskab i verdensklasse. Rapporten blev omdelt på mødet.
Mette Guldberg orienterede endvidere om, at Bestyrelsen
støtter op om dansk tilslutning til udpegningen af Vadehavet
som Verdensnaturarv.
Mette Guldberg takkede Råd og Bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde
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