Møde i Nationalparkrådet
Referat Endeligt
Mødetid:

28. september 2011 kl. 17.30 – 20.00

Mødested:
Deltagere:

Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46, 6780 Skærbæk (www.kursusfritidscenter.dk)
Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen
Endvidere vil mødet være åbent for medlemmer af
Nationalparkbestyrelsen (observatører)

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Thomas Holst Christensen

Punkter på
dagsordenen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst og præsentation................................................................................................
Nationalparkrådet og dets virke ................................................................
Den lokale repræsentation ................................................................................................
Nationalparkplanen................................................................................................
Sponsorater ................................................................................................
Orientering om bådprojekt ................................................................................................
Eventuelt ................................................................................................

Praktiske oplysninger:
Mødet fandt sted fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Fremmøde og afbud fremgår af vedhæftede mødeliste.

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

Nationalpark Rådet – Mødeliste 28.09.2011

Organisation

Repræsentant

Til stede(X)/afbud

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

Jesper Juul Larsen
Søren Vinding
Poul Therkelsen
Karsten Laursen
Søren Malle

X
X
X
Afbud
X

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

X
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
X
Afbud
X
X
X
X
X
X
Ikke til stede
Ikke til stede
X
X
X
X

Ribe Marsken
Mandø
Rømø
Tøndermarsken

Fra nationalparkbestyrelsen deltog Bent Poulsen (formand) og Hanne Voetmann (Friluftsrådet) som
gæster.
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Dagsorden pkt.:
Motivering:
Bilag 1:
Referat

1. Velkomst og præsentation

Medlemsliste for Nationalparkrådet for NP Vadehavet
Mette Guldberg bød velkommen til alle deltagere og beskrev kort
dagsordenen, hvor 1. halvdel af mødet ville have fokus på NPRs
fremtidige rolle og formen for møderne, medens 2. halvdel fokuserede
på emner rejst af Nationalparkbestyrelsen.
Udpegning af repræsentanter til nationalparkbestyrelsen afventer
tiltrædelsen af den nye miljøminister og forventes at kunne ske
forholdsvis hurtigt herefter.
Punktet blev afsluttet med en kort præsentationsrunde.

Dagsorden pkt.:

2. Nationalparkrådet og dets virke

Motivering:

Oplæg om Nationalparkrådets funktion og opgaver ved Mette Guldberg –
herunder:
• Forventninger til formandskab og bestyrelsesrepræsentanter - drøftelse af
indholdet af de forskellige funktioner
• Forslag til mødeplan for rådet for 2011-12
• Skiftende mødesteder med mulighed for korte præsentationer af stederne
• Mulighed for korte høringer af konkrete sager ved via e-mail
• Tema-indlæg på rådsmøder fra rådets medlemmer samt evt. eksterne
indlægsholdere (jf. dagsordenens pkt. 3)

Bilag 2:
Bilag 3:
På mødet
Referat

Forretningsorden for Nationalparkrådet
Forslag til mødeplan 2011-12
Power Point præsentation
Mette Guldberg fremlagde et oplæg til Nationalparkrådets virke. I
forlængelse af dette vedtog Rådet:
• Rådet kan i begrænset omfang gøre brug af e-mail-høringer.
Disse vil i givet fald blive koordineret via formanden så der opnås
en enstrenget kommunikation, hvor formanden formidler rådets
samlede udtalelse. Muligheden bør kun anvendes i begrænset
omfang.
• Generelt gælder det, at principielle eller holdningsmæssige
kommentarer og forslag til sager, som ønskes formidlet som
kommende fra Rådet, sker på møderne eller gennem formanden
for Nationalparkrådet Mette Guldberg, som efterfølgende sørger
for den videre formidling.
• Rådet skal klæde deres repræsentanter i NP-bestyrelsen bedst
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•

•
•

•

muligt på og give dem et mandat så vidt muligt. Der kan dog
være sager, hvor der ikke er mandat i forvejen, og der må
handles efter konduite med efterfølgende afrapportering til
Rådet.
Mødested: Skiftende mødesteder indebærer nogle ulemper og
fordrer mere tid hvis der er noget at se/opleve. En fordel vil være
øget synlighed i hele området. Rådet ser gerne en årlig
ekskursion i udvalgt del af NPV (august) sammen med NPbestyrelsen samt en fælles julefrokost.
Formen og tidspunktet for rådsmøderne kan fortsætte som for
dette møde.
Der er tilslutning til, at medlemmerne af Rådet på skift
præsenterer et indslag fra deres område/organisation med
berøring til nationalparken. Mulige emner indgik i Mette
Guldbergs præsentation.
Den fremlagte mødeplan blev godkendt. Rådet kan herudover
efter ønske arrangere ekstra møder hvor det skønnes nødvendigt
i større sager.

Dagsorden pkt.:

3. Den lokale repræsentation

Motivering:

Den store lokale repræsentation er særlig for Nationalparkrådet i Nationalpark
Vadehavet. Hvilke særlige muligheder giver det? Oplæg ved Anne Marie
Slaikjær.

Bilag
Referat

Præsentation
Anne Marie Slaikjær bad medlemmerne indgå i en fysisk tættere kreds
og diskutere en række emner. Blandt diskussionsemnerne var bl.a.:
• Det frivillige aspekt i Rådet og muligheden for at bidrage med
lokalkendskab og som ambassadører for lokalt ejerskab. Der blev
herunder opfordret til, at Rådet definerer medlemmernes
rolle/funktion som lokale ambassadører, herunder bidrage til
formidling af nationalpark-sager og til at skabe viden om
nationalparkens virkemåde (eks. At NP Vadehavet ikke er en
myndighed).
• Udfordringen i at skabe balance mellem lokale lodsejere og
forventningerne til udvikling af eks. turisme.
• NP Vadehavet skal være med til at skabe samlet identitet og lokal
stolthed og bidrage til en bæredygtig udvikling uden for mange
”Til Salg”-skilte. Lokal stolthed giver også gode ambassadører for
nationalparken i den omgivende verden. Der blev herunder bl.a.
nævnt et eksempel fra Ålands-øerne, hvor der satses bevidst på
at trække den unge generation tilbage, når de har været væk fra
øen nogle år. Det blev pointeret, at branding og fremvisning af
Vadehavsområdet skal ske både af hensyn til turisme og
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erhvervsudvikling men i mindst lige så høj grad pga. stolthed og
kærlighed til stedet.
• Turisme kan have positive effekter gennem at kvalificere og
målrette oplevelser. Områdets fremtid afhænger i vid
udstrækning af et fortsat sundt erhvervsliv og turismen er en
væsentlig faktor i denne sammenhæng. Gæster skal komme
hjem med mere end de forventede – der skal være plads til
uventede og ikke-iscenesatte. Gerne satsning på gæster, som
ikke har det hele med hjemmefra, men som bidrager til lokal
omsætning. Erhvervet er i vid udstrækning nødt til at tilpasse
produktet til, hvad kunderne efterspørger men i respekt for
hvilke rammer man lokalt vil være med til at tilbyde. Informerede
gæster/turister vil opføre sig mere hensynsfuldt.
• Positiv styring af gæster er mulig (jf. Marbæk) i stedet for
forbudsskilte
• Der skal fortsat være ”uberørte” områder og steder med fred og
ro.
Ovenstående var udtryk for en diskussion af værdier og holdninger og
ikke en egentlig udtalelse fra Rådet.

Dagsorden pkt.:

4. Nationalparkplanen

Motivering:

Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen vil på mødet orientere om
rammerne for udarbejdelse af nationalparkplan for Nationalpark
Vadehavet med fokus på Nationalparkrådets rolle i processen.
Der var ikke udsendt særskilt bilag, men derimod henvist til planer for de
to øvrige nationalparker på:
www.nationalparkmolsbjerge.dk
www.nationalparkthy.dk (se under ”Udgivelser og dokumenter”
På mødet blev udkast til plan for NP Mols Bjerge omdelt.
Thomas Holst fremlagde tidsplan for Np-planens tilblivelse herunder
inddragelsen af Rådet i processen. Der blev i den efterfølgende diskussion

Bilag:

Referat.

givet udtryk for at der var tale om en stram tidsplan, og det blev fremført, at
Rådet med den foreslåede tidsplan ikke har en reel mulighed for at øve
indflydelse på formuleringen af Nationalparkplanen. Nationalparkens

formand Bent Poulsen, der deltog i mødet som gæst, forklarede, at der
var tale om en overordnet relativ snæver tidsramme, samt at selve den
offentlige høringsfase på 12 uger også er til rådighed.

Dagsorden pkt.:

5. Sponsorater

Motivering:

Nationalparkbestyrelsen har på sit møde den 14. september haft en
indledende drøftelse om nationalparkens adgang og muligheder for at
indgå aftaler om sponsorering og modtagelse af gaver. Thomas Holst vil
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Bilag:
Referat:

på mødet orientere om disse drøftelser.
Præsentation vedlagt
Thomas Holst fremlagde bestyrelsens foreløbige overvejelser om
sponsorater til orientering.

Dagsorden pkt.:

6. Orientering om bådprojekt

Motivering:

Bilag 4:
Referat:

Nationalparkbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som har til
opgave at undersøge muligheder for indkøb, indretning og anvendelse af
en båd i nationalparken. Thomas Holst vil på mødet orientere om den
foreløbige status for arbejdet.
Kort præsentation af bådtyperne ”Casa Fluentis” og ”Kuftjalk”
Thomas Holst orienterede om status for nationalparkbestyrelsens
arbejde med at vurdere mulighederne for at nationalparken anskaffer et
skib til synliggørelse af nationalparken og som støttepunkt for forskellige
aktiviteter. Mette Guldberg bad om, at Rådet får sagen til udtalelse, når
der foreligger en mere detaljeret beskrivelse af projektet.

Dagsorden pkt.:

7. Eventuelt
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