Bestyrelsesmøde den 14. marts 2012
Endeligt referat
Sted: Lindetskovgård, Skovridervej 3; 6510 Gram

Tid: 15.00 – 19.00
Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Gylling Haahr (GH)
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Laurids Rudebeck (LR)
Britt Schak Hansen (BSH)
Hanne Voetmann (HV)
Anette Fonder Nielsen (AFN)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Jette Beck (JB)
Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Svend Tougaard (ST)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Konsulent i.f.m. Nationalparkplanen

Thomas Holst Christensen (THC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)
John Frederiksen (JF, deltog under pkt. 3)

Afbud
Afbud

Afbud
Afbud
Afbud
Afbud
Afbud

Referat:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bent Poulsen bød velkommen, specielt til Kurt Jakobsen, som ny repræsentant for Esbjerg
Kommune.
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring:
Punkt 8 blev rykket frem efter punkt 3, af hensyn til Kjeld Andreasen, som måtte
forlade mødet tidligere.
2. Bestyrelsessammensætning og valg af næstformand
De mange afbud gjorde, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig på mødet, og ikke kunne
vælge næstformand jf. punkt 2. Det blev besluttet, at valg til næstformandsposten
udskydes til næstkommende møde, den 16. maj 2012. Sekretariatet indkalder forslag til
kandidater per mail forud for mødet.

Skovridervej 3, 6510 Gram

1/6

3. Status for nationalparkplan:
a. Drøftelse af samlet udkast til nationalparkplan
Næsten færdigt udkast var udsendt med post og link til online-version var
endvidere fremsendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer forud for mødet. Den
endelige version skal fremsendes til trykkeri den 15. marts og der var således
anmodet om at kun strengt nødvendige/faktuelle rettelser blev drøftet på mødet.
Der var generel tilfredshed og megen ros til redaktionen for arbejdet med
Nationalparkplanen.
Kurt Jakobsen foreslog, at man overvejer at stille nationalparkplanens statusdel til
rådighed for skoleelever i Vadehavskommunerne. Bent Poulsen orienterede om, at
man forventer at udarbejde en ”pixi”-udgave på baggrund af den endelige
godkendte plan, som man evt. vil sende til skoler, men at forslaget er taget til
efterretning.
Herefter blev konkrete spørgsmål og forslag til konkrete ændringer og
præciseringer gennemgået og godkendt. Det blev herunder præciseret, at når der
står ”lokalbefolkningen” dækker dette også over foreninger (s. 134, 1.5).
Planen sendes fra trykkeriet til Post Danmark senest 2. april. Kommunerne har
været behjælpelige med at generere adresselister til samtlige lodsejere i området
(knap 10.000). Der indrykkes annonce i dagspressen med information om, at man
kan rette henvendelse til sekretariatet, hvis man ikke har modtaget
Nationalparkplanen, men mener, at man er berettiget til at modtage den.
Sekretariatet vil modtage ca. 1.000 ekstra eksemplarer, som kan sendes til
eksempelvis kommuner, til at have liggende i borgerservicecentre, til
byrådsmedlemmer og til biblioteker.
Datoer for offentlige møder i forbindelse med høringsfasen vil blive sendt til
dagspressen for annoncering og vil ikke være indskrevet i Nationalparkplanen, da
datoer og steder ikke er endelige på nuværende tidspunkt (se også referatet fra
dagsordenens pkt. 3b nedenfor).
Udkastet skal følges af en miljøvurdering, hvilket er et lovkrav. Miljøvurderingen
skal udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Sekretariatet tager kontakt til et
konsulentfirma, der kan forestå denne udarbejde miljøvurderingen, som kun
udsendes elektronisk.
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I den endelige plan indarbejdes der endvidere en oversigt over nødvendige
tilladelser i forhold til de relevante love ved realisering af handlingsplanens forslag
til indsatser.
b. Forløb af høringsperioden, herunder afholdelse af offentlige møder og
pressemeddelelse
Sekretariatet havde foreslået en række datoer og mødesteder for høringsmøder. På
baggrund af forslaget blev det vedtaget at møderne afholdes som følger:
• Tønder: Skærbæk Fritidscenter eller evt. længere sydpå den 17. eller 19.
april. Endelig afklaring af dato og mødested foretages i samråd med Laurids
Rudebeck.
• Esbjerg: Ribe Vandrehjem den 26. april
• Fanø: Nordby, nærmere aftale om sted laves med Fanø Kommune den 8.
maj
• Varde: Eventyrhuset i Janderup den 10. maj
Møderne afholdes med en kort præsentation af udkastet til nationalparkplan, dens
rammer og videre forløb. Efterfølgende vil der være spørgsmål og kommentarer fra
salen. Der kan i forbindelse med møderne arrangeres en mindre forfriskning – evt.
inspireret af produkter fra området. Det forventes, at sekretariatet koordinerer med
bestyrelsesmedlemmerne, så der vil være en vis repræsentation på hvert af
møderne.
Det blev aftalt, at møderne afholdes om aftenen fra kl. 19 til 21. Bent Poulsen
foreslog at Thomas Holst Christensen fremlægger Nationalparkplanen på møderne.
Dette blev godtaget af bestyrelsen.
Bent Poulsen foreslog, at bestyrelsesmedlemmerne deltager på møderne i videst
muligt omfang og med særlig vægt på evt. egne lokalområder, og at de her
præsenteres for de fremmødte. Der vil ikke blive tale om et egentligt panel,
medlemmerne af bestyrelsen vil sidde sammen med de fremmødte.
4. Oplæg til arbejdsplan for resterende del af 2012
Thomas Holst Christensen præsenterede oplæg til arbejdsplan og gennemgik de enkelte
punkter. Arbejdsplanen vil blive fremlagt i en endelige revideret udgave på
bestyrelsesmødet den 16. maj. Det fremlagte udkast til arbejdsplan vedlægges som
referatbilag 1.
Arbejdsplanen vil endvidere blive benyttet som format for løbende afrapportering af status
for arbejdsopgaver overfor bestyrelsen.
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Bestyrelsen hilste det fremlagte oplæg velkommen og gav deres støtte til at benytte
formatet fremadrettet.
5. Orientering om Interreg-projekter:
a. ProWad – trilateralt projekt med fokus på udvikling af strategi for
bæredygtig turisme (bilag 1)
Thomas Holst Christensen orienterede om ProWad, som er et interregprojekt med
baggrund i beslutningen på Ministerkonferencen i 2010 på Sild, om at udarbejde en
fælles trilateral strategi for bæredygtig turisme. Naturstyrelsen og Kommunernes
Vadehavssekretariat er blevet partnere i projektet. Præsentationen vedlægges som
referatbilag 2.
b. Thomas Holst Christensen orienterede efterfølgende også kort om Interreg
4A Projektet, som Nationalpark Vadehavet er partner i.
Der henvises til referatbilag 3.
6. Indkomne sager/henvendelser
a. Forslag til piktogram for NP Vadehavet
Sekretariatet har modtaget udkast til piktogram til brug på motorvejen ved Esbjerg
fra Vejdirektoratet. Sekretariatet havde på denne baggrund udarbejdet et let
revideret udkast som blev fremlagt som alternativ.
Bestyrelsen anbefalede det reviderede forslag, som sekretariatet vil fremsende til
Vejdirektoratet.
b. Ansøgning om støtte til Shantykor-festival på Fanø
Stork Ejlaender Shantykor Fanø har rettet henvendelse vedr. støtte til festival den
17. til 19. august på Fanø. Bestyrelsen hilste initiativet velkomment men afslog at
støtte projektet med henvisning til beslutningerne ved tidligere lignende
ansøgninger, hvor der bl.a. henvises til, at bestyrelsen ikke har en egentlig
driftskapital på nuværende tidspunkt, som kan understøtte sådanne projekter.
Sekretariatet melder tilbage til ansøgerne.
c. Naturvejledernes konference
Den 28.-29. marts afholder Naturvejlederne deres årskonference med
udgangspunkt i Nymindegablejren. Den 29. marts er ca. halvdelen af deltagerne
(80 personer) på besøg i Nationalpark Vadehavet, hvor de dels besøger Skallingen,
og dels gennemfører et arrangement på Myrtuegård. I forbindelse med sidstnævnte
ønsker Naturvejlederne en debat med repræsentanter fra bestyrelsen for
Nationalpark Vadehavet, og bestyrelsen er inviteret til at deltage fra kl. 14.55 til
kl.16.00. Invitationen sendes til bestyrelsesmedlemmerne pr. mail.
Jette Beck, Thomas Holst og Bent Poulsen gav på mødet tilsagn om, at de deltager.
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d. Tønnisgaard
Indvendig renovering er nu på plads og udkast til lejeaftale er klar. Møbler og
inventar leveres den 28. marts. Endvidere er der sket væsentlige fremskridt med at
få etableret internet-opkobling og lokalt netværk. Udvendigt er flise- og
pigstensbelægning også næsten på plads.
e. Indvielsesreception
Sekretariatet udsender forslag til datoer til bestyrelsen.
7. Nationalparkskib
a. Eventuel udvidelse af arbejdsgruppe med yderligere 1 medlem fra
bestyrelsen
Begrundelsen for dette forslag var, at bestyrelsen ikke var fuldtallig, da
arbejdsgruppen oprindeligt blev nedsat, og Bent Poulsen pegede på Svend
Tougaard som nyt medlem. Svend Tougaard accepterede og blev valgt.
Arbejdsgruppen består herefter af: Jette Beck, Kjeld Andreasen, Anette Fonder
Nielsen, Hans Christian Fuglsang, Bent Poulsen og Svend Tougaard. Herudover vil
Thyge Jensen blive anmodet om at deltage i gruppens arbejde som særlig udpeget
sagkyndig.
b. Arbejdsgruppens arbejde genoptages
Der blev planlagt eftermiddagsmøde på Tønnisgård den 13. april kl. 16.30 – 18.00
Foreningen ”Skøgum” vil blive inviteret med til det førstkommende
arbejdsgruppemøde, for at afklare interessefællesskab og for at undgå konkurrence.
8. Formanden orienterer
• Bent Poulsen orienterede om, at han havde været til indvielse af Rømø
Turistbureau.
• Herudover er der kunstudstilling i Rundetårn den 23. marts - ”Under sort sol”,
Gylling Haahr åbner sammen med H.K.H. Prins Joachim officielt udstillingen, som
profilerer Vadehavet og sætter fokus på kunst og kulinariske oplevelser. Bent
Poulsen deltager.
• Konference om de danske Nationalparker, arrangeret af Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening, afholdes den
26. marts. Bent Poulsen og Thomas Holst deltager på vegne af nationalparken.
Herudover har flere medlemmer af bestyrelsen tilmeldt sig.
9. Evt.
•

Kurt Jakobsen foreslog en fundraiser som mulig medarbejder i Nationalpark
Vadehavet.
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•

Kjeld Andreasen foreslog, at der på længere sigt bliver nedsat flere arbejdsgrupper,
i lighed med Nationalparkskib-arbejdsgruppen.

•

Jette Beck foreslog, at Nationalparken i forbindelse med egen udstilling på dyrskuer
og andre arrangementer, kan etablere et bassin, hvor gæster kan ”fiske” en
vandtæt indpakket genstand, med relation til Vadehavet, op af et bassin, som skal
visualisere, at man ”dykker ned i Nationalpark Vadehavet”.

•

Thomas Holst Christensen har indgået et aftale om profilering af NP Vadehavet i
publikationen ”På Vej 2012”, der bliver gratis tilgængelig på rastepladser og
tankstationer langs hele det danske motorvejsnet. Nationalparken køber en helsides
annonce til en fordelagtig pris. De to øvrige nationalparker indgår på lignende vilkår
i publikationen (Se udgaven for 2011 her:
http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=20207).

•

Kurt Jakobsen påpegede, at der er unøjagtigheder i forhold til placering af visse
skilte, der viser bilister, at de kører ind/ud af Nationalpark Vadehavet. Sekretariatet
forventer at tage sagen op med kommuner og andre interessenter i løbet af 2012,
når man starter en samlet diskussion af skiltningen i relation til nationalparken.
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