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Referat:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen takkede Fanø Kommune for at stille de fine lokaler til rådighed og for at yde bistand til
mødets afholdelse.
Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at der var markant forskel mellem udkast til
dagsorden og endelig dagsorden. Sådanne ændringer skal fremover synliggøres og begrundes nærmere
og så vidt muligt undgås.
2. Præsentation af Natura2000-planerne for Vadehavet ved John Frikke, Naturstyrelsen
John Frikke præsenterede Natura2000 planerne, deres opbygning og indhold samt gav konkrete
eksempler på indhold i planerne for Vadehavet. Kopi af John Frikkes indlæg vedlægges referatet.
Natura2000 planerne følges op af handleplaner, der udarbejdes af de ansvarlige myndigheder, dvs. stat
og kommuner, og udkast til handleplanerne skal foreligge senest den 7. juni 2012, hvorefter der vil
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være en offentlig høring på mindst 8 uger. De endelige handleplaner skal være vedtaget senest den 8.
december 2012.
Nationalparkplanen skal sætte mål, som ligger indenfor rammerne af Natura2000 planerne (jf. at 97%
af NP Vadehavet er Natura2000 område), men må gerne række videre og understøtte kommuners og
statens indsats. John Frikke så således en rolle for NP Vadehavet som katalysator for sikring af det
økonomiske grundlag for en række nye projekter eksempelvis ved at bidrage til at sikre
medfinansiering til større projekter/indsatser under eksempelvis EU's LIFE-program. Det kunne
eksempelvis dreje sig om en indsats målrettet kystfugle og/eller særlige naturtyper.
3. Nationalparkplanen:
a. Notat om indkomne idéer
Thomas Holst gennemgik kort baggrunden for det fremsendte notat samt hovedindholdet i
dette. Bestyrelsen ønskede en samlet oversigt over de konkrete projekter tilsendt og bad
sekretariatslederen om at sikre, at de enkelte forslagsstillere får en tilbagemelding på de
fremsendte forslag fra idéfasen i foråret 2011. Sekretariatslederen svarede at de enkelte
forslag muligvis ikke vil indgå præcis som foreslået men kan indgå helt, delvis eller slet ikke i de
tiltag, som bestyrelsen beslutter i forbindelse med implementeringen af Nationalparkplanen. I
Handlingsplanafsnittet i nationalparkplanen forventes det at lave en reference til idéer og
forslag under de konkrete indsatsområder.
b. Vision og målsætninger, herunder kommentarer fra Nationalparkrådets møde 7/12
Thomas Holst refererede kort fra mødet i Nationalparkrådet den 7/12, hvor rådet havde udtalt:
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.
Bestyrelsen behandlede efterfølgende de fremsendte forslag til vision og målsætninger og
inddrog i denne forbindelse udtalelsen fra Rådet. Resultatet fremgår af det vedlagte sæt
reviderede målsætninger og vision. Bestyrelsen blev bedt om at overveje en endelig
formulering af visionen til det næste møde.
c. Layout
Der blev ikke diskuteret layout af Nationalparkplanen. Dette tages op det det næstkommende
møde, hvor sekretariatet vil fremlægge status for arbejdet med at tilrettelægge planens
udseende.
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4. Status for udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Nationalparkrådet
Der forelå på mødet ikke en afklaring, men Miljøminister Ida Auken har efterfølgende den 19/12
udpeget Mette Guldberg og Svend Tougaard til at repræsentere Nationalparkrådet i bestyrelsen.
5. Budget for 2012
Thomas Holst fremlagde meget kort status og forslag til budget for 2012. I forhold til det fremlagte
budget fra det foregående møde var det forsøgt at fremskaffe detaljer om forventede omkostninger til
indretning af Tønnisgaard med den nødvendige IT-løsning inklusiv IP-telefoni. Det var dog ikke lykkedes
at få de nødvendige oplysninger fra Statens IT på trods af, at de første henvendelser om sagen var
blevet fremsendt den 20. september. Sekretariatslederen tog derfor et forbehold for den endelige
omkostning til en samlet IT-løsning. Bestyrelsen godkendte på denne baggrund det fremlagte budget
og vil blive holdt opdateret om de forventede omkostninger, når tallene foreligger.
6. Administrative forhold
a. Status for ansættelse af sekretær
Sekretærstillingen er slået op med ansøgningsfrist den 5. januar 2012 og afholdelse af samtaler
den 12. januar. Stillingen forventes besat senest pr. 1. marts 2012.
b. Tønnisgaard
Der arbejdes fortsat med en overtagelse pr. 1. februar og sekretariatet er i tæt dialog med
Tønder Kommune om istandsættelsen. Rømø Turistbureau har endvidere bidraget positivt med
oplysninger om bygningen.
7. Indkomne sager/henvendelser
a. Anmodning om støtteerklæring til Ansøgning til Grøn Vækst Pulje samt..
b. Anmodning om støtteerklæring til nyt initiativ for Destination Sydvestjylland fremsendt af
destinationen/Sydvestjysk Udviklingsforum.
Bestyrelsen drøftede begge de indkomne anmodninger om støtteerklæringer og besluttede, at
sekretariatet på det foreliggende grundlag, hvor projekternes endelige indhold ikke er kendt,
kan fremsende forbeholdne støtteerklæringer, hvor nationalparken er positiv overfor nye
projektaktiviteter, der understøtter formålene med NP Vadehavet.
c. Ansøgning fra Vadehavscenteret om grænseændring, så Vadehavscednteret indlemmes i NP
Vadehavet.
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Bestyrelsen udtrykte et klart og tydeligt ønske om et tæt og godt samarbejde med
Vadehavscenteret, men ønsker af principielle grunde ikke en diskussion af ændringer af
grænsedragningen på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen ønsker i stedet spørgsmålet om en
ændring af nationalparkens afgrænsning ved Vadehavscenteret som en del af en samlet
overvejelse i forbindelse med den førstkommende nationalparkplan-revision. Sekretariatet
meddeler Vadehavscenteret denne beslutning skriftligt og understreger bestyrelsens vilje til et
godt og frugtbart samarbejde. Spørgsmålet om procedure for grænseændringer drøftes på
næstkommende møde.
d. Status for Friluftsrådets friluftskonkurrence (orienteringspunkt)
Der er indkommet to forslag til Friluftsrådet fra Vadehavets Formidlerforum og Fanø
Kommune. Sidstnævnte forslag var på grund af en fejl i e-mail-adressen ikke kommet med i den
første oversigt. Dommerkomitéen vil vurdere forslagene og informere nationalparkbestyrelsen
om sin indstilling.
8. Formanden orienterer
9. Evt.
Mødedatoer: Sekretariatet udarbejder forslag til mødekalender for 2012 til det næste møde i
bestyrelsen, der afholdes den 18. januar 2012 kl. 15-19. Der planlægges for bestyrelsesmøder på
onsdage i midten af hver måned. Kalenderen vil endvidere indeholde andre væsentlige datoer i
forbindelse med Nationalpark Vadehavet.
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