Møde i Nationalparkrådet
Referat - ENDELIGT
Mødetid:

6. februar 2012 kl. 17.30 -20.30

Mødested:

Darum Kultur- og Fritidscenter

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Thomas Holst Christensen

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
Vadehavsprodukter
Skallingen, Ho og Oksbøl
Varde Ådal
Marbækområdet
Fanø
Ribe Marsken
Mandø
Rømø
Tøndermarsken

Jesper Juul Larsen
Søren Vinding
Poul Therkelsen
Karsten Laursen
Søren Malle

Afbud
X
X
X
Afbud

Jens Morten Hansen
Hans Marten Smidt
Preben Friis-Hauge
Birgitte Thomsen
Randi Kragh Hansen
Mette Guldberg
Susanne Linnet
Bo Jessen

Ikke til stede
Afbud
X
X
X
X
Afbud
X

Erling Krog
Winnie Abildgaard
Svend Tougaard
Klaus Melbye
Else-Pia Martinsen Erz
Ib Skjærlund
Anne Marie Slaikjær
Ole Andresen
Claus Løth
Ole Mouritzen
Karen Boel Madsen
Kent Rygaard
Søren Mosegaard Sørensen
Claus Christensen
Jan Gravesen
Niels Manø
Bodil Marie Arbjerg Lundby
Peter Sönnichsen

X
X
X
X
X
Udtrådt
X
Ikke til stede
X
Afbud
X
X
Afbud
Ikke til stede
Afbud
Afbud (udtræder)
X
Afbud

Nationalparksekretariatet – Skovridervej 3 – DK6510- Gram
E-mail: thhch@danmarksnationalparker.dk.dk – Tlf. +45 73 51 44 51 – Mobil +45 21 77 77 22

Dagsorden pkt.:

1. Velkomst og præsentation

Referat

Formanden Mette Guldberg bød velkommen og rettede en særlig
velkomst til Alette Houman Dyhrfjeld, som er ansat per 1. marts i
stillingen som nationalparksekretær. Alette deltog i mødet som gæst.

Dagsorden pkt.:

2. Meddelelser

Referat

Formanden meddelte følgende:
• Niels Manø har meddelt, at han desværre er nødt til at trække sig fra
hans post som lokalområderepræsentant for Rømø. Der vil snarest
blive udpeget en ny repræsentant fra Rømø.
• Mette Guldberg og Svend Tougaard havde deltaget i deres første
møde i nationalparkbestyrelsen. MG refererede kort fra mødet og
fortalte bl.a., at bestyrelsen afventer Miljøministerens udpegning af en
ny repræsentant for Esbjerg Kommune, efter Johnny Søtrp har valgt at
trække sig. Først når denne udpegning foreligger vil bestyrelsen
udpege en næstformand. Bestyrelsen var endvidere positiv overfor
Rådets forslag om at lave en pixi-udgave af nationalparken, når denne
foreligger i en endelig version.
Sekretariatet meddelte, at man forventer, at lokalerne på Tønnisgaard er
indflytningsklare den 1. marts og indretning/indflytning vil ske hurtigt
herefter. Kommunernes Vadehavssekretariat og koordinatoren for
Vadehavets Formidlerforum forventes at flytte ind sammen med
nationalparksekretariatet.
Sekretariatet har den 30.11.2011 kontaktet foreningen
Vadehavsprodukter med henblik på en afklaring af foreningens ønske
om fortsat at være repræsenteret i Nationalparkrådet. Der er ikke
modtaget svar på henvendelsen endnu.
Preben Friis-Hauge meddelte, at Rådets repræsentanter for henholdsvis
”land-LAG’erne” og fiskeri-LAG’erne (Hans Marten Smidt og Preben FriisHauge) er inviteret til at fortælle om Nationalparkrådets arbejde på et
fælles LAG-møde i nær fremtid.

Dagsorden pkt.:

3. Tidsplanen for nationalparkplanen

Referat

Rådet diskuterede kort tidsplanen for færdiggørelse af nationalparkplanen og
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foretog efterfølgende en afstemning om, hvorvidt man ville anbefale til
nationalparkbestyrelsen at tillade en forlænget drøftelse af udkast til plan.
Rådet besluttede med stort flertal at anbefale bestyrelsens fremlagte tidsplan.

Dagsorden pkt.:

4. Vision

Referat

Nationalparkbestyrelsen havde bedt Rådet tage stilling til formulering af
vision for Nationalpark Vadehavet. Rådet diskuterede kort mulighederne
og på foranledning af Bo Jessen blev der stemt om, hvorvidt ordene
lokalsamfund og erhverv skulle tilføjes. Med stemmerne 4 for og 13
imod faldt forslaget og Rådet vedtog efterfølgende at anbefale den
formulering, som bestyrelsen havde fremlagt:
Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående
marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse.
Nationalparken skal benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt
samspil mellem natur og mennesker.

Dagsorden pkt.:

5. Udkast til handlingsplan

Referat

Rådet drøftede det fremlagte udkast til handlingsplan og udtaler i den
forbindelse:
Overordnet er Rådet positiv over for det fremlagte forslag . Rådet har en
række overordnede bemærkninger, som er gengivet nedenfor:
• Der er tale om en meget omfattende og ambitiøs indsatsplan.
• Nationalparkplanen udstikker en ramme, som bestyrelsen udfylder
med mere konkrete tiltag. Rådet vil gerne inddrages i processen med
udvælgelse af projekter og ønsker bestyrelsens tilkendegivelse af
Rådets rolle i forhold til vurdering og prioritering af konkrete projekter.
• Det vil ikke være realistisk at gennemføre de foreslåede aktiviteter
indenfor rammerne af nationalparkens egne ressourcer, så der skal
indgås samarbejder og tilføres ressourcer. Ved tilkøb af
mandskabsressourcer mm. skal det nøje vurderes om dette står mål
med resultatet.
• Det er meget væsentligt at relevante aktører inddrages. Som eksempel
var Rådet meget positiv over for indsats nr. 5 under målsætning 4
(Kulturhistorie), hvor der lægges op til afholdelse af tema-møder.
Lignende initiativer kunne med fordel anvendes for de øvrige
indsatsområder.
• Rådet havde endvidere en række specifikke forslag til ændringer i
teksten, som fremgår af bilag til referatet, hvor de er indsat som
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ændringer i den oprindelige tekst.

Dagsorden pkt.:

6. Eventuelt

Referat

• Næste møde i Nationalparkrådet afholdes den 9. maj 2012 kl. 17.30 20.30. Det forventes at mødestedet bliver nationalparkens nye lokaler
på Tønnisgaard.
• Preben Friis-Hauge fortalte endvidere, at fiskeriLAG Vestjylland har
bevilget 69.500 kr. til udvikling af udflugter i Vadehavet med
motorbåden Martha (se evt.: http://www.lagvest.dk/Projekter.aspx)
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