Møde i Nationalparkrådet
Endeligt referat
Mødetid:

7. december 2011 kl. 17.30 – 20.00

Mødested:

Ho Kro

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

X
X
Afbud
X
X

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

Afbud
X
Afbud
X
X
X
Afbud
Afbud

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
Afbud
Udtrådt
X
X
X
X
X
X
Afbud
Afbud
Afbud
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 gennemgik den
udsendte dagsorden med supplerende bemærkninger udsendt per mail.

Dagsorden pkt.:

2. Meddelelser

Referat

Formanden meddelte følgende:
• Miljøministeren havde op til mødet ikke udpeget repræsentanter
fra Nationalparkrådet til bestyrelsen (Ref.: Dette er efterfølgende
sket den 19/12 og meddelt Rådet i særskilt mail)
• Referater begrænses fremover til en omtale af emner, der er
behandlet på rådsmøderne og Rådets udtalelser i konkrete sager.
Dagsordner udformes fremover, så det er klart, om der er tale
om orienteringspunkter, punkter til drøftelse eller punkter, hvor
der lægges op til en udtalelse. Rådets udtalelser opsummeres så
vidt muligt efter det enkelte punkt.
• Der er behov for mere tid på møderne. Rådet besluttede
herefter, at møder fremover afholdes fra kl. 17.00 til senest
20.30. Der serveres en sandwich/let måltid fra 17.00 til 17.30,
hvorefter selve mødet starter.
• Der var afholdt møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
(RUV) den 18. november. På mødet var bl.a. diskuteret RUVs
fremtid i forhold til Nationalparkrådet.
• Ib Skjærlund, der har været udpeget til at repræsentere
Foreningen Vadehavsprodukter i Nationalparkrådet udtræder af
Rådet. Vadehavsprodukter er blevet kontaktet for en afklaring af
deres fremtidige medlemskab.
Sekretariatet meddelte, at man på baggrund af ønsker herom havde
medbragt en del skriftligt baggrundsmateriale om nationalparken, som
medlemmerne kunne tage med sig efter mødet.

Dagsorden pkt.:

3. Studietur til Yorkshire Dales National Park

Referat

Nationalparkbestyrelsen havde inviteret bestyrelseskandidaterne fra
Nationalparkrådet med på studieturen til England. Klaus Melbye havde
også været inviteret med på turen som repræsentant for Vadehavets
Formidlerforum og referede kort fra turen med supplerende
bemærkninger fra øvrige deltagere på turen.
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Sekretaret har et ønske om at lave en samlet rapport fra turen, men på
grund af tidspres i forbindelse med udarbejdelse af udkast til
nationalparkplan og administrativ opbygning af sekretariatet vil det ikke
kunne lade sig gøre før forventeligt i april/maj 2012.

Dagsorden pkt.:

4. Workshop om målsætninger og vision

Referat

Nationalparkrådet diskuterede indtryk og erfaringer fra den afholdte
workshop om Vision og Målsætninger den 29. oktober 2011 på
Restaurant Kammerslusen.
Der er ikke udarbejdet en udtalelse i denne sag.

Dagsorden pkt.:

5. Vision og Målsætninger

Referat

På baggrund af workshoppen den 29/10 havde sekretariatet udarbejdet
udkast til vision for NP Vadehavet og udvidede supplerende
målsætninger for Nationalparkplanen. Disse var efterfølgende blevet
diskuteret af bestyrelsen den 16/11 og resultatet herfra var udsendt som
oplæg til Nationalparkrådets møde med anmodning om at Rådet
kommenterede det fremlagte forslag. Rådet havde følgende udtalelse:
Visionen
Den foreslåede formulering af vision er indholdsmæssigt dækkende dog foreslår Rådet, at ordene ”benyttelse” og ”bæredygtig” skal indgå.
Rådet foreslår endvidere, at ordet ”geest” udgår eller evt. erstattes af
ordet ”bakkeø”. Herudover foreslår Rådet, at der arbejdes på at lave en
formulering af visionen med mere appel/musik - gerne i en endnu
kortere eller forenklet version.
Målsætninger
Rådet nåede ikke at gå de fremsendte forslag til målsætninger igennem
og ønsker at tage disse op igen i forbindelse med en diskussion af udkast
til handleplan. Der var et generelt ønske om, at nationalparkplanen i
dens endelige udformning forenkles eller udsendes i en ”pixie”-udgave,
som gøres mere tilgængelig for menigmand.

Dagsorden pkt.:

6. Disposition for Nationalparkplanen

Referat

Rådet diskuterede kort den fremsendte disposition for den samlede
nationalparkplan.
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Dagsorden pkt.:
Referat

7. Eventuelt og næste møde
Der var ingen bemærkninger til evt.
Næste møde afholdes den 6. februar kl. 17.00. Mødested meddeles ved
mødeindkaldelse.
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