Bestyrelsesmøde den 15. februar 2012
Endeligt referat
Sted: Lindetskovgård, Skovridervej 3; 6510 Gram

Tid: 13.00 – 18.30
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)
Johnny Søtrup (JS)
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

Thomas Holst Christensen (THC), referent

Afbud
Afbud
Afbud

Afbud

Afbud

I mødet deltog desuden Nationalpark Vadehavets nye sekretær Alette Houman Dyhrfjeld som gæst.

Referat:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser under punkt 4:
• Drøftelse af udkast til forord til nationalparkplanen på baggrund af udkast fra formanden
• Mette Guldberg ønskede at give en status for arbejdet i Nationalparkrådet
2. Velkomst til nationalparkens nye sekretær
Bestyrelsen bød Anette Houman Dyhrfjeld velkommen som ny sekretær i NP Vadehavet. Anette
Houman Dyhrfjeld er udvalgt på baggrund af et ansøgerfelt på 141 kandidater og tiltræder stillingen
pr. 1. marts 2012.
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3. Bestyrelsessammensætning
Der var forud for mødet ikke fremkommet nyt om udpegning af nyt bestyrelsesmedlem fra Esbjerg
Kommune og bestyrelsen udskød derfor beslutningen om besættelse af næstformandsposten.
4. Nationalparkplanen:
a. Gennemgang af udkast til handlingsplan
Udkast til handlingsplan blev gennemgået og kommenteret. I drøftelserne indgik bemærkninger fra
Nationalparkrådet og Varde Kommune (fremsendt pr. e-mail forud for mødet).
Bestyrelsens bemærkninger til det fremsendte udkast blev indarbejdet i dokumentet under mødet
og fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Handlingsplanen vil herefter blive lavet
færdig af redaktionen og fremsendt til layouteren. Bestyrelsen vil få fremsendt det endelige udkast
forud for bestyrelsesmødet den 14. marts, hvor det kun vil være muligt at ændre detaljer, inden
det samlede manuskriptet sendes til trykning den 15. marts.
Thomas Holst fortalte, at sekretariatet er i færd med at få samtlige ideer og forslag fra pilot-,
workshop- og idefase gjort direkte tilgængelige via hjemmesiden. Pt. er det kun forslag fra idefasen, der fremgår som selvstændige dokumenter og flere af disse indeholder flere enkeltforslag.
Bestyrelsen bad sekretariatet om at fremsende oversigter over indkomne forslag, hvor disse er
sorteret efter tema.
Der var i forbindelse med drøftelsen af tidsrammerne for bestyrelsens gennemgang af udkast det
generelle ønske fra bestyrelsen, at omfattende dokumenter udsendes så tidligt som overhovedet
muligt, og at de fremsendes i trykt format. Dette vil blive imødekommet.
b. Vision
På baggrund af indstilling fra Nationalparkrådet om at fastholde den tidligere fremsendte
formulering og forslag fra formanden om at slette et enkelt ord enedes om følgende formulering:

Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og
tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og
udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.
c. Statusdelen
Bestyrelsesmedlemmerne fremlagde en række konkrete supplerende bemærkninger til statusdelen
som redaktionen vil indarbejde i det endelige manuskript. Herudover var der et ønske om, at der
indsættes en ordforklaring med forklaring på de mest specifikke ”Vadehavsudtryk”.
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d. Høringsperioden
Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes 4 offentlige møder i løbet af høringsperioden, således
at der kan afholdes et i hver af de 4 kommuner. Bestyrelsesmedlemmerne vil deltage i møderne i
videst muligt omfang. Sekretariatet laver udkast til mødeplan med udgangspunkt i en afholdelse i
sidste halvdel af april og første halvdel af maj. Sekretariatet og formanden laver endvidere oplæg
til pressemeddelelse vedrørende nationalparkplanen.
e. Forord (Nyt punkt på dagsordenen)
Formanden havde udarbejdet udkast til forord, som bestyrelsen kommenterede. Den endelige
udgave gøres færdig i samarbejde mellem redaktionen og formanden.
f.

Nationalparkrådets hidtidige virke (Nyt punkt på foranledning af Mette Guldberg)
Mette Guldberg gjorde på baggrund af Nationalparkrådets hidtidige virke og inddragelse i
processen omkring udarbejdelse af nationalparkplanen en kort status, hvoraf det bl.a. fremgik:
• Rådet har fået en god start og er generelt meget positivt.
• Gennem repræsentationen i bestyrelsen med to medlemmer skabes der en god forbindelse
mellem arbejdet i de to organer.
• De mange medlemmer af Rådet og den brede sammensætning med mange interesser
repræsenteret gør det til en udfordring at samle og udtrykke Rådets holdninger i referaterne
fra møderne. Bl.a. af denne grund er det ønskeligt, at bestyrelsen fremlægger sager for Rådet i
så konkrete og velafgrænsede formuleringer som muligt, samt at mængden af materiale
vurderes nøje.
Formanden roste Rådet og dets formand for den konstruktive tilgang og det gode samarbejde.

5. Indkomne sager/henvendelser
a. Henvendelser om adgang til brug af logo
Sekretariatet har modtaget en række nye henvendelser fra forskellig side om adgang til at
anvende nationalparkens logo. Sekretariatet har i sager, hvor der forelå en deadline, der ikke
har muliggjort forelæggelse for bestyrelsen eller hvor der på baggrund af tidligere afgørelser
har foreligget præcedens (eks. eksisterende formidlingscentre) givet en 1-årig tilladelse ud fra
en konkret vurdering.
Bestyrelsen besluttede, at der gives tilladelse til Skærbæk Avis til at anvende nationalparkens
logo øverst på forsiden. Desuden henstillede bestyrelsen til sekretariatet, at der hurtigst muligt
tages initiativ til at udarbejde de nødvendige retningslinjer for adgang til at anvende
nationalparklogoet.
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b. Henvendelse fra Hjerting Kanelaug
Bestyrelsen behandlede en henvendelse fra Hjerting Kanelaug med anmodning om
nationalparkens støtte til gennemførelse af projekt på en grund på Hjerting Strandvej 23,
herunder at nationalparken bistår som projektleder. Bestyrelsen ønsker at fastholde en linie fra
behandlingen af andre og lignende henvendelser og bad sekretariatet om at meddele
Kanelauget, at der ikke er egentlige projektmidler til rådighed i 2012, og at man i indeværende
år heller ikke har mandskab til at påtage sig rollen som projektleder. Bestyrelsen er dog meget
positiv overfor projektet og vil gerne tage konkret stilling til det, når nationalparkplanen er på
plads, og der er opnået et egentligt driftbudget. Ved lignende henvendelser vil denne linie blive
fulgt.
c. Afmærkning af ruter til hestevognskørsel
På baggrund af henvendelse fra Benny Thomsen med ønske om, at der gennemføres
afmærkning af rute for hestevognskørsel i Vadehavet ved hjælp af riskoste, besluttede
bestyrelsen at henvise sagen til drøftelse i Vagerlauget. Det pointeres, at en
myndighedsafgørelse i sagen udelukkende vil ske hos den relevante myndighed. En drøftelse i
Vagerlauget med deltagelse af Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen vil alene have til formål at
finde ud af, hvorvidt der kan være behov for en nærmere vurdering af sammenhængen mellem
forskellige former for afmærkning.
d. Henvendelse fra det italienske nationalparksekretariat
Bestyrelsen noterede sig, at Nationalpark Vadehavet nu også vil blive synliggjort i Italien
gennem deres hjemmeside.
6. Evt.
a. Tønnisgaard
Tønder Kommune forventer i løbet af få dage at afslutte den indvendige istandsættelse af
nationalparkens lokaler. Den udvendige klargøring afhænger af, hvornår frosten er af jorden,
men vil blive afsluttet hurtigst muligt. Der udestår stadig en afklaring af IT-infrastruktur og
levering af møbler, før nationalparkens personale og samarbejdspartnere vil rykke ind. Dette
forventes at ske i slutningen af marts måned.
b. Næste møde holdes den 14/3 kl. 15 på Lindetskovgaard. Endvidere drøftede bestyrelsen
mødekalender for resten af 2012 – resultatet vedlægges referatet.
Indvielsesreception på Tønnisgaard kan evt. placeres som særskilt arrangement i starten af
april med samtidig markering af udgivelsen af udkast til nationalparkplan eller forud for
bestyrelsesmødet den 16/5.
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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.
Nationalparkrådet:
09/05
19/08
29/08
10/10
05/12

Rådsmøde
Udflugt med Bestyrelsen
Rådsmøde
Rådsmøde
Rådsmøde og julefrokost med Bestyrelsen

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 – 25/06 Høringsmøder i april/maj

Evt. også 8 uger i okt.-nov.
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