Møde i Nationalparkrådet
Referat – Endeligt
Mødetid:

Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.30 -20.30

Mødested:

Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen og sekretær Alette
Houman Dyhrfjeld

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Mødeliste:
Danmarks Fiskeriforening
Dansk Botanisk Forening
Destination Sydvestjylland
DMU
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
GEUS
LAG
LAG Fiskeri
Lokalarkiverne
Marsken omkring Sneum Å
Museerne i Vadehavsområdet
Region Syddanmark
Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
Sydvestjysk Udviklingsforum
Vadehavets Bådklubber
Vadehavets Formidlerforum
Vadehavskunsterne
Skallingen, Ho og Oksbøl
Varde Ådal
Marbækområdet
Fanø
Ribe Marsken
Mandø
Rømø
Tøndermarsken

Oluf Stenrøjl
Søren Vinding
Poul Therkelsen
Karsten Laursen
Søren Malle
Jens Morten Hansen
Hans Marten Smidt
Preben Friis-Hauge
Birgitte Thomsen
Randi Kragh Hansen
Mette Guldberg
Susanne Linnet
Bo Jessen
Erling Krog
Winnie Abildgaard
Svend Tougaard
Klaus Melbye
Else-Pia Martinsen Erz
Anne Marie Slaikjær
Ole Andresen
Claus Løth
Ole Mouritzen
Karen Boel Madsen
Kent Rygaard
Søren Mosegaard Sørensen
Claus Christensen
Jan Gravesen
Ledig
Bodil Marie Arbjerg Lundby
Peter Sönnichsen

Afbud
Afbud
Afbud
Afbud
Afbud
Afbud

Afbud

Afbud

Ikke til stede

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.:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
•
•

Velkomst og præsentation af Kim Wittrup, som er
formand for Rømøs lokalråd - Rømøforeningen, jf. punkt
3.
Dagsorden godkendt.

Dagsorden pkt.:

2. Meddelelser

Referat:

Meddelelser fra formanden, rådets medlemmer og sekretariatet
• Rådets sammensætning
Rømø repræsentant nr. 2 forventes udpeget snarest
Oluf Stenrøjl er nyt medlem fra Danmarks Fiskeriforening
i stedet for Jesper Juul, som har ønsket at udtræde af
Rådet.
• Bestyrelsens sammensætning
Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup er erstattet af
byrådsmedlem Kurt Jakobsen.
• Nyt fra bestyrelsen:
Mette Guldberg fortalte, at repræsentationen af Rådet i
bestyrelsen opleves positivt og fremmer
kommunikationen. Af hensyn til Rådets funktion er
bestyrelsen gjort opmærksom på, at det er ønskeligt, at
bestyrelsen fremlægger sager for Rådet i så konkrete og
velafgrænsede formuleringer som muligt, samt at
mængden af materiale vurderes nøje. Det er i denne
sammenhæng også væsentligt, at referater fra
rådsmøderne skal være tydelige og afspejle
mangfoldigheden af synspunkter i Rådet. Her bad Mette
Guldberg Rådets medlemmer være opmærksomme på,
om deres synspunkter fra møderne kommer frem i Rådets
udtalelser.
• Svend Tougaard informerede om, at der skal laves en
miljøvurdering af udkast til Nationalparkplan, dette er et
lovkrav. Denne udarbejdes snarest og udsendes i offentlig
høring i 8 uger.
• Bestyrelsen har den 29. marts været inviteret til
Naturvejleder-konferencen, som deltagere i en debat om
Nationalpark Vadehavet.
• Mette Guldberg mindede om, at referater fra bestyrelsens
møder kan ses på Nationalparkens hjemmeside.
• Der har den 20. april været afholdt møde i Det
Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RUV), hvor udvalgets
fremtid var på dagsordenen.
Indstillingen fra kommunerne har været, at RUV skulle
nedlægges med udgangen af 2012, og dets opgaver
varetages af Nationalparkrådet og De Grønne Råd. Den
overvejende stemning i RUV er imod nedlæggelsen af
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•

•

•

udvalget, da det opfylder andre formål end de to nævnte.
Den 1. maj udsendte miljøminister Ida Auken en
pressemeddelelse, hvori hun søger opbakning til at
ansøge UNESCO om at optage den danske del af
Vadehavet på Verdensarvslisten. Baggrunden er, at
hendes forgænger, Karen Ellemann, har forpligtet
Danmark til at afklare sin stilling til Verdensarven inden
næste regeringskonference i det dansk-tysk-hollandske
samarbejde i 2014. Nationalparkens rolle i den
sammenhæng er at være hørings- og
kommunikationspartner. Mette Guldberg opfordrede til, at
Rådet er omhyggeligt i forhold til at adskille Nationalpark
Vadehavet og Vadehavet som Verdensnaturarv. Thomas
Holst Christensen forklarede, at miljøministeren foreløbig
har spurgt de 4 kommuner om deres holdning til en evt.
tilslutning af den danske del af Vadehavet til
Verdensnaturarvsområdet syd for grænsen. Kommunerne
vil indenfor 3 uger svare ministeren og herunder tage
stilling til, hvor en evt. afgrænsning skal være. Såfremt
der er kommunal opbakning vil der blive lavet et samlet
høringsmateriale – et såkaldt dossier - som skal i offentlig
høring. På baggrund af debatten i høringsperioden vil der
blive taget politisk stilling til, om Danmark skal søge om
tilslutning.
Sekretariatet
Thomas Holst fortalte at sekretariatet har haft besøg af
kirkeminister Manu Sareen samt af By-, Land- og
Boligminister Carsten Hansen. Sidstnævnte smagte
eksempler på produkter fra Nationalpark Vadehavet.
Sekretariatet er klar til indvielse den 24. maj fra 15-18,
hvor der vil være taler, eksempler på vadehavsprodukter, vadehavskunst, ture i hestevogn med
naturvejleder, opvisning med hyrdehund, shantykor m.m.
Nationalparkkonference v. THHCH
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk
Ornitologisk Forening afholdt den 26. marts en
Nationalparkkonference med det formål at gøre status på
Nationalparkerne med et tema om ”En ny start for
Nationalparkerne”. Der var herunder fokus på, hvorvidt
målet med de danske Nationalparker var ambitiøst nok
samt problemerne med at få oprettet Nationalparkerne
Kongernes Nordsjælland og Skjern Å. Miljøministeren
kom på konferencen med en stærk opfordring til, at man
lokalt styrker dialogen og opnår kompromiser frem for at
grave grøfter. Resultater fra konferencen kan ses på:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/nati
onalparker.aspx
Susanne Linnet opfordrede til, at forskningsinstitutioner
bredt inddrages i arbejdet med udviklingen af
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Feltkode ændret

Nationalparken.
Dagsorden pkt.:

3. Indlæg fra en lokal repræsentant fra Rømø

Referat:

En lokal vinkel på Nationalpark Vadehavet
Kim Wittrup, formand for Rømøforeningen, fortalte om
foreningen, som har eksisteret i 8 år, men som først i
februar i år officielt blev øens lokalråd. Formålet med
Rømøforeningen er, så vidt muligt at fremme bosætning,
udvikling og sammenhold for øens beboere.
Kim Wittrup gav eksempler på de områder, hvor
Rømøforeningen har arbejdet for at fremme udviklingen,
herunder fortalte han blandt andet at et område Nord for
Rømø skole ikke blev udlagt til sommerhusgrunde på
baggrund af foreningens indvending, at foreningen havde
fået åbnet nedlagte toiletter, at de udgiver ”Set og Sket
på Rømø”, at de byder alle nye beboere på øen velkomne
med 2 flasker Rømø-vin, har en hjemmeside og står for
udpegningen af Rømøs repræsentanter i Nationalparkrådet.
Herudover er de med i et projekt om forskønnelse af
havnemiljøet i Havneby, de driver den gamle skole og
meget mere.
Kim Wittrup fortalte, at han ikke føler, at der er kommet
restriktioner ved at være blevet Nationalpark. Han
efterlyste dog mere kommunikation med
lokalbefolkningen – her tilbød Thomas Holst, at besøge
Rømøforeningen og fortælle om Nationalparken.

Dagsorden pkt.:

4. Drøftelse af udkast til Nationalparkplan

Referat:

Nationalparkrådet fik en kort redegørelse fra Thomas Holst om
høringsmøderne og det videre forløb hen imod udarbejdelse af
en endelig plan. Den videre proces indebærer:
1. Høringsperiode slutter 30. juni.
2. Der udarbejdes en miljøvurdering af udkast til
Nationalparkplan. Denne sendes i offentlig høring i 8
uger henover sommeren.
3. Miljøvurdering samt høringssvar vurderes af bestyrelsen,
der på denne baggrund reviderer Nationalparkplanen og
beder Rådet om udtalelse i denne forbindelse.
4. Hvis høringssvar og miljøvurdering ikke giver anledning
til væsentlige ændringer af det nuværende udkast til
Nationalparkplan kan en endelig version godkendes og
offentliggøres. Rådet vil blive bedt om en udtalelse forud
for en endelig godkendelse.
5. Hvis planen ændres væsentligt i forhold til det
nuværende udkast sendes et revideret forslag i offentlig
høring i 8 uger i oktober-november. Rådet får også i
denne fase mulighed for at komme med en udtalelse.
6. Efter en evt. anden høringsrunde godkender bestyrelsen
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en endelig version af planen og offentliggør denne.
7. På baggrund af den endelige plan anmodes
Miljøministeren om en årlig driftsbevilling, som forventes
at udgøre 7-7,5 millioner kr.
8. Nationalparkplanen skal revideres igen efter seks år i en
proces, der er lig med den proces, der gennemføres nu.
9. Med afsæt i en endelig godkendt plan og de mange
projektforslag og idéer planlægger bestyrelsen den
konkrete detaljerede indsats og udarbejder årlige
budgetter. Rådet vil blive bedt om udtalelser i denne
forbindelse.
På denne baggrund diskuterede Rådet det foreliggende
udkast til Nationalparkplan og processen hidtil. I
forlængelse af denne drøftelse udtaler Rådet:
1. Planen er et godt stykke arbejde og det hilses
velkomment, at den bidrager til at fortælle bredt om
Nationalpark Vadehavets værdier. Det anbefales dog at
der arbejdes med at gøre formuleringen mere forståelig
for menigmand, herunder at der laves en ”pixi-udgave” af
den endelige plan.
2. Der skal gøres endnu mere for at fortælle, at
Nationalparken ikke er en myndighed og alene benytter
sig af frivillige virkemidler. Disse virkemidler kan med
fordel beskrives nærmere.
3. Folkelig inddragelse og forankring bør fremmes gennem
en bred informationsindsats herunder udgivelse af et
elektronisk nyhedsbrev, som alle kan abonnere på.
4. Det er vigtigt at Nationalparkens udvikling følges, og at
der til revision af Nationalparkplanen foreligger
velunderbyggede tal og andet baggrundsmateriale,
5. Rådet ser frem til at blive inddraget i prioritering af
konkrete projekter og den tilhørende budgetlægning.
6. Rådet anbefaler, at der sikres god tid til inddragelse af
Rådet i de fremtidige prioriteringer. Det anbefales særligt,
at tidsplanen for revision af Nationalparkplanen
tilrettelægges, så Rådet får bedst mulige betingelser for
at bidrage. .
Dagsorden pkt.:
Referat:

5. Mødekalender 2012
•

Rådet forholdt sig til den mødeplan for 2012, som
bestyrelsen har udarbejdet på sit møde i februar. Det blev
herunder besluttet, at det foreslåede rådsmøde i oktober
flyttes fra den 10/10 til den 31/10. Rådet anbefaler i
øvrigt at det fælles møde med bestyrelsen den 5/12
afvikles sådan, at bestyrelsen holder møde først,
hvorefter Rådet støder til, til en times fællesmøde,
hvorefter der afholdes fælles julefrokost. Revideret
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•

Dagsorden pkt.:
Referat:

mødekalender er vedlagt.
Thomas Holst opfordrede til, at Rådet kom med forslag til
udflugtsmål for den fælles udflugt for Råd og Bestyrelse
den 19/8. Erling Krog kunne fortælle, at der er Shantyfestival på Fanø den 17. til 19. august.

6. Eventuelt
•

Peter Sönnichsen nævnte, at dyreværnsloven er i færd
med at blive revideret, så der skal være læskure til alle
dyr på markerne. Han frygter, at det kan komme til at
blive noget ”broget” i forhold til landskabet. Her efterlyste
han, om Nationalparken kan støtte landbruget i, at der
ikke skal sættes læskure op, da dyrene ikke har brug for
dem. Rådet var enigt om, at emnet med fordel kan
behandles af bestyrelsen den 16/5.

Herefter var der mulighed for at se sekretariatets nye lokaler på
Tønnisgaard.
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Bilag 1:

Mødeplan for Nationalparkbestyrelse og –råd 2012-02-15
Nationalparkbestyrelsen:
14/03
16/05
15/08
19/08
12/09
26/09
05/12

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Udflugt med Rådet
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde og julefrokost med Rådet

Den 12/12 reserveres til evt. afsluttende vedtagelse af Nationalparkplan
Møderne vil som udgangspunkt starte kl. 15 og være afsluttet kl. 18. Mødested vil veksle mellem
udvalgte steder i Nationalparken og Tønnisgaard. Mødet den 5/12 afholdes som indledende
bestyrelsesmøde, hvor Nationalparkrådet støder til under den sidste halvdel, hvorefter der holdes
julefrokost.
Nationalparkrådet:
09/05
19/08
29/08
31/10
05/12

Rådsmøde
Udflugt med Bestyrelsen
Rådsmøde
Rådsmøde
Fælles Bestyrelses- og Rådsmøde med efterfølgende julefrokost.

Møderne vil som udgangspunkt starte kl. 17.00 med et let traktement og efterfølgende mødestart
kl. 17.30 og være afsluttet kl. 20.30. Mødested vil veksle mellem udvalgte steder i Nationalparken
og Tønnisgaard.

Høring af NP-Plan:
02/04 – 30/06 Høringsfase med høringsmøder i april/maj
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Evt. også 8 uger i okt.-nov.

