Bestyrelsesmøde den 18. januar 2012
Endeligt referat
Sted: Lindetskovgård, Skovridervej 3; 6510 Gram

Tid: 15.00 – 21.00
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)
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 Søren Rask Jessen, Naturstyrelsen og John Frederiksen, Konsulent på
Nationalparkplanen.

Referat:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
2. Bestyrelsessammensætning
Miljøministeren har med brev af 19. december 2011 udpeget Mette Guldberg og Svend Tougaard som
repræsentanter for Nationalparkrådet til bestyrelsen. Formanden bød de nye medlemmer velkommen.
Endvidere orienterede formanden om, at Esbjerg Kommune ved brev af 2. januar 2012 har anmodet
Miljøministeren om at udpege en ny repræsentant for kommunen til bestyrelsen. På baggrund af
denne sag vedtog bestyrelsen at afvente ministerens afgørelse, før der træffes afgørelse om
besættelse af næstformandsposten.
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3. Nationalparkplanen:
a. Gennemgang af udkast til statusafsnit
Thomas Holst gennemgik det udsendte udkast til statusafsnit og de fremsendte kommentarer
til dette fra Dansk Landbrug, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Der var
overordnet tilfredshed med udkastet, men dog behov for justering på en række punkter.
Redaktionsgruppen laver revideret udkast på baggrund af bestyrelsens behandling og sender
dette til orientering til Nationalparkrådet. Bestyrelsen er endvidere enige om at udarbejde en
”pixi-udgave” af planen, når denne er klar i en endelig udgave.

b. Opfølgning på vision og målsætninger
På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet i december 2011 havde sekretariatet
fremlagt en revideret udgave af vision og målsætninger. Bestyrelsen vedtog, at fremsende den
reviderede vision til udtalelse i Nationalparkrådet i følgende udgave:

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.
Målsætningerne ændres, således at målsætning 6.4 slettes og herefter anvendes den
resterende formulering i udkast til nationalparkplanen.
c. Præsentation af layout
Thomas Holst præsenterede bestyrelsen for udkast til layout for nationalparkplanen, der
forventes at få et omfang på mellem 120 og 140 sider. Der regnes med en omregningsfaktor på
1,4,således at en A4 side tekst (Verdana, skriftstørrelse 12) svarer til 1,4 side i den endelige
udgave inklusive illustrationer.
4. Administrative forhold
a. Status for ansættelse af sekretær
Sekretærstillingen blev slået op med ansøgningsfrist den 5. januar 2012 og afholdelse af
samtaler den 12. januar. Der indkom 141 ansøgninger og på denne baggrund blev der udvalgt 6
kandidater til samtale. Efterfølgende er det besluttet at ansætte Alette Houmann Dyhrfjeld i
stillingen med start den 1. marts 2012.
b. Tønnisgaard
Der er indgået aftale med Statens IT om servicering af nationalparken i forbindelse med
opbygning af den nødvendige IT-infrastruktur og levering af hardware inkl. IP-telefoni til
Tønnisgaard. TDC har leveret bredbåndsforbindelse. Tønder Kommune har igangsat en række
af de aftalte forbedringsarbejder med bl.a. fjernelse af bed med Rosa Rogusa ved P-plads,
renovering af pikstens-belægning langs ydermure og flisebelægning fra P-plads til oprindelig
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hoveddør. Indvendig renoveres en del af gulvbelægningen der males og indsættes nyt inventar
i køkken og bad, når turistforeningen er flyttet ud i starten af februar. Det forventes, at
nationalparken kan disponere over lokalerne fra 1. marts 2012. Indvielse afventer endelig
indflytning og indretning, som bl.a. afhænger af travlhed med færdiggørelse af endeligt udkast
til nationalparkplan og udsendelse af denne i høring.
5. Indkomne sager/henvendelser
a. Projekt Ho Centrum
Bestyrelsen ønskede at besvare henvendelsen fra Natur og Kultur i Ho ved at udtrykke en
generelt positiv holdning overfor lokale initiativer som det fremsendte projekt men samtidig en
klar beslutning om at vurdere og eventuelt støtte dem på baggrund af nationalparkplanen, når
denne har været i høring og bestyrelsen har haft lejlighed til at vurdere de indkomne
kommentarer. Sekretariatet sørger for besvarelse.
b. Projekt Musical Oyster
Bestyrelsen ønsker ikke at yde den ønskede driftsgaranti på 50.000 kr årligt i tre år.
Begrundelserne herfor er:
• Bestyrelsen finder ikke, at der vil være det nødvendige ”kundegrundlag” for en
fremadrettet drift af The Musical Oyster med en publikumskapacitet på 35
• Bestyrelsen er generelt tvivlende overfor, at der kan gennemføres det planlagte antal
koncerter og dermed forbundne transporter mm. indenfor den opstillede driftsramme
• Bestyrelsen er generelt meget tilbageholdende med at bevilge støtte til enkeltprojekter
på nuværende tidspunkt, hvor der ikke foreligger en nationalparkplan
c. Projekt Panorama Cycling
Bestyrelsen var positiv overfor projektet som forventes at falde godt i tråd med
nationalparkens fremtidige indsats. Nationalparken kan dog ikke bidrage økonomisk til
projektet før der foreligger en nationalparkplan.
d. Interreg IVA projekt i samarbejde med bl.a. den slesvig-holstenske nationalpark Vadehavet
Projektet er blevet godkendt og der afholdes opstartsmøde den 23. januar 2012. Sekretariatet
vil orientere detaljeret om projektet på et senere bestyrelsesmøde, når nationalparkplanen er
sendt i offentlig høring.
e. Bevarende lokalplan for kulturmiljø ved Åkirkevej i Janderup
Den bevarende lokalplan skønnes at være i tråd med nationalparkens formål, og
nationalparken indsender ikke kommentarer til høringsmaterialet.
f. Høring af plan for bekæmpelse af bjørneklo i Varde Kommune
Den fremlagte plan skønnes at være i tråd med nationalparkens formål, og nationalparken
indsender ikke kommentarer til høringsmaterialet.
g. Invitation til deltagelse i del af naturvejledernes årskonference
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Bestyrelsen var meget positive overfor invitationen og forventer at kunne være repræsenteret
med ca. 5 bestyrelsesmedlemmer den 29. marts på Myrthuegaard.
h. Anmodning fra Naturcenter Tønnisgaard om tilladelse til brug af nationalparklogo
Bestyrelsen støtter Tønnisgaards adgang til at synliggøre sin tilknytning til Nationalpark
Vadehavet ved anvendelse af logo (uden kongekrone) på tryksager, hjemmeside og
beklædning.
6. Formanden orienterer
a. Formanden havde sammen med sekretariatslederen deltaget i en besigtigelsestur for
Projektchef Frans Richard Bach fra Nordeafonden i nationalparken. Der blev fremvist
forskellige eksempler på ruteforløb med tilhørende muligheder for faciliteter indenfor
formidling, støttepunkter for cykel- og vandreture og sejlads i forskellig regi.
b. Der afholdes møde med formænd og ledere fra de to øvrige nationalparker den 24. januar.
c. Konference om nationalparker arrangeret af Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og
Danmarks Naturfredningsforening er udskudt til den 26. marts. Formanden og
sekretariatslederen planlægger at deltage.
7. Evt.
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes på Lindetskovgaard den 15. februar kl. 13-18. Samtidig
reserveres den 29. februar 13-18 som ekstra mødedato. Sekretariatet udarbejder forslag til
mødekalender for den resterende del af 2012.
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