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Referat:
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgning på og endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12/10 2011
Referatet blev endeligt godkendt.
3. Status for nationalparkplan
a. Statusdel
Statusafsnittene er fortsat under bearbejdelse, og der har været behov for at indhente
konsulentbidrag fra Danmarks Statistik til belysning af demografi og fra Conterra med
hensyn til landbrugsdata. Til mødet var der udsendt et dokument med teksten for en række
af de bearbejdede afsnit - men dog ikke i en endelig form.
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Bestyrelsen gjorde det klart, at det er svært at forholde sig til så omfattende materiale, når
det udsendes kort før mødet og kun i en foreløbig form. Det blev henstillet til sekretariatet
at udsende materiale i god tid og i et endeligt udkast som bestyrelsen bedre kan forholde
sig til og drøfte med deres respektive baglande.
b. Vision og målsætninger - opfølgning på workshop den 29.10
Bestyrelsen gennemgik det fremsendte forslag til vision og målsætninger og enedes om:
Vision for Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og
tidevandsområde med værdier i verdensklasse, der beskyttes og udvikles i et samspil
mellem natur og mennesker. (Der indsættes fodnote med forklaring på ordet geest)
Målsætninger
Bestyrelsen bifaldt sekretariatets forslag til en klar linie i Nationalparkplanen, hvor der
skabes sammenhæng mellem:
Status → Udviklingspotentialer → Vision → Målsætninger for NP-planen med baggrund i
bekendtgørelsens målsætninger suppleret med mere specifikke tiltag fordelt på kort og
langt sigt → Handlingsplan med indsatsområder for hver målsætning og så vidt muligt med
henvisning til forslag til konkrete projekter fra pilotfase, workshops og idéfase.
Bestyrelsen havde i øvrigt følgende kommentarer og forslag:
i.
Under diskussionen af målsætning 1 var der klart ønske om, at naturtyperne klit og
forstrand også specifikt nævnes.
ii.
For målsætning 2 ønskes der en synliggørelse af nationalparkens indsats for at
skabe rammer for udvikling af landbruget.
iii.
Der var delte meninger om den specifikke henvisning til Natura2000 handleplaner
for målsætning 1 og 2, og bestyrelsen ønsker en redegørelse for Natura2000planerne for Vadehavet på det næstfølgende bestyrelsesmøde som baggrund for
deres stillingtagen. Naturstyrelsen tilbød at forestå dette og sekretariatet tager
højde for dette i indkaldelsen til mødet.
iv.
Der skal formuleres klare målsætninger om udvikling af lokalområder, bosætning og
erhvervsliv.
v.
Formuleringerne i målsætningerne ønskes strammet op, så de bliver letforståelige
og mindre akademiske.
Sekretariatet arbejder videre med et revideret forslag til målsætninger til det kommende
bestyrelsesmøde.
c. Samlet disposition for Nationalparkplanen
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Bestyrelsen gennemgik dispositionen for den samlede NP-Plan og havde følgende
bemærkninger:
i. Det samlede statusafsnit må ikke blive for omfangsrigt, men skrives ud fra en regel om
at være ”fagligt forsvarligt - læseligt overkommeligt”.
ii. Sekretariatet skal overveje layout-mæssige tiltag for at gøre handlingsdelen meget
synlig. Der kan evt. arbejdes med udarbejdelse af en ”pixi”-version af planen undervejs
i processen, fokus på en overskuelig sammenfatning med handlingsplanen i fokus
og/eller flytning af mere ”kedelige” afsnit til denbageste del af den samlede publikation.
iii. Der savnes et afsnit, der belyser status og udviklingspotentialer for ”Øvrigt Erhvervsliv”,
herunder: Liberale erhverv, kunsthåndværk, havne, virksomheder med beliggenhed i
nationalparkens opland, vindenergi, byggeri, erhvervsturisme, bosætning mm.
iv. Naturafsnit bør tage afsæt i naturtyper og ikke i arter.
v. Kulturafsnit bør begrænses mere end dispositionen lægger op til.
vi. Friluftsliv-afsnittet bør indeholde overvejelser om afmærkning af ruter af
sikkerhedsmæssige hensyn samt zonering i forhold til sårbarhed og brugergrupper.
vii. Formidlingsafsnittets behandling af emnet certificering og brug af logo bør lægge vægt
på ”autorisation” og ”kvalificering” i højere grad end certificering, der kan forbindes med
omfattende kontrol og revision og som kan bidrage til at skubbe aktører væk. Ordet
”ungdomsuddannelse” skal erstattes med et andet udtryk, da det ikke er retvisende i
denne forbindelse.
viii. I beskrivelser af udviklingspotentialer for forskellige erhvervsgrene/produkter skal der
ikke blot peges på tiltag med lokalt sigte men også belyses muligheder for national og
international markedsføring og samarbejde.
ix. Fiskeri-afsnit skal have en synliggørelse af potentialer for ”bæredygtigt fiskeri” i
Vadehavet (eks. håndplukning af østers og muslinger, fangst af fisk, fiskegårde mm.)
og nationalparkens mulige rolle i udviklingen af rammerne for et sådant fiskeri - både
med hensyn til lovgivning, markedsføring og evt. systemer for kontrol af f.eks. giftige
alger.
4. Status for udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Nationalparkrådet
Sekretariatet havde fra Naturstyrelsen i København fået oplyst, at man forventede at der ville
blive udsendt breve til de udpegede medlemmer af Nationalparkrådet med kopi til formand
Bent Poulsen i løbet af den 16. eller 17. november.
5. Revurdering af forretningsorden for Nationalparkbestyrelsen
Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen og enedes om en enkelt redaktionel ændring i §8,
stk 1:
§ 8. Bestyrelsens møder er ikke åbne for offentligheden. (Følgende sætning slettes:
”Dagsorden og referat godkendes og offentliggøres herefter på nationalparkhjemmesiden”.).
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6. Status på økonomi og drøftelse af budget for 2012
Sekretariatet præsenterede status for forbrug per 10. november og fremlagde forslag til
revideret budget for 2012.
Bestyrelsen var overordnet positiv overfor det fremlagte budgetforslag, men bad sekretariatet
om at indhente yderligere oplysninger og specificere pkt. 10 – Kontorhold samt budgetlinien for
Formidling og profilering frem til næste møde. Herudover bad bestyrelsen om at få indarbejdet
en udgift til den nødvendige hardware for at kunne have elektronisk sagsbehandling i
bestyrelsen (jf. dagsordenens pkt. 11)
7. Samarbejde med VFF om formidling og undervisning – status for udvikling af aftale
Sekretariatslederen har holdt møde med formand og koordinator for Vadehavets
Formidlerforum den 3. november 2011 og fremlagde på baggrund af udsendt notat om
resultatet. Bestyrelsen tog notatet til efterretning og afventer tilbagemelding fra VFF
koordineringsgruppe med hensyn til, hvordan et fremtidigt samarbejde kan aftales.
8. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. nationalparkskib
Der er indhentet tal for frihøjde under broerne i Varde og Ribe Å med henblik på fastsættelse
af konstruktionshøjde på et evt. nationalparkskib. Herudover har Thyge Jensen meddelt, at
han på baggrund af studier i Nederlandene har yderligere forslag til indretning. Formanden
oplyste afslutningsvis, at man vil gå videre med konkret videreudvikling af et projekt i
begyndelsen af 2012.
9. Friluftsrådets konkurrence – udpegning af bestyrelsens medlem af dommerkomitéen
Bestyrelsen pegede på formanden som repræsentant i dommerkomitéen.
10. Høring af Vadehavsbekendtgørelsen
Bestyrelsen ønsker et oplæg fra Naturstyrelsen på deres næste møde og vil på denne
baggrund drøfte ønsker til høringstemaer. Det forventes bl.a., at bestyrelsen vil have fokus på,
at en revideret bekendtgørelse indeholder muligheder for bæredygtig indsamling af organismer
(eks. muslinger, østers, kveller og tang) til erhvervsmæssige formål.
11. Administrative forhold
a. iPad: Gylling Haahr demonstrede sin egen iPad for bestyrelsen. Der blev efterfølgende
lagt vægt på, at der sikres en løsning, der indeholder mulighed for at tage noter til
dagsordenen under møderne og sikre en nem adgang til mødedokumenter via enten
en lukket side på nationalparkens hjemmeside eller via en dropbox eller lignende.
Sekretariatet skal endvidere afklare det samlede budget for en løsning inklusive
driftsomkostninger. 5 af bestyrelsens medlemmer har eller forventes indenfor meget
kort tid at få adgang til en iPad fra deres egne organisationer.
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b. Status for ansættelse af sekretær
Stillingen forventes slået op i december måned til besættelse i februar 2012 eller
snarest muligt derefter.
c. Status for Tønnisgaard
Der har været afholdt møder mellem sekretariatet og repræsentanter for Tønder
Kommune med fastlæggelse af krav til istandsættelse, som bl.a. omfatter maling,
istandsættelse af køkken og gulv ved hovedindgang samt nye gulvtæpper. Udenfor
skal der bl.a. laves belægning fra P-plads til hoveddør og langs bygning samt ryddes et
eksisterende rosenbed. Turistkontoret og Feriepartner fraflytter bygningen primo januar
og nationalparksekretariatet forventes at kunne flytte ind i februar 2012.
12. Sponsorstøtte – hvad gør man i NP Thy og NP Mols Bjerge
Emnet tages op ved en senere lejlighed, når der foreligger en konkret anledning.
13. Nationalparkhjemmeside – rapport fra sekretariatsledermøde den 28.10.2011
Sekretariatslederne fra de tre etablerede nationalparker har holdt møde om hjemmesider og
den fælles platform for disse. Det har ført til en række ønsker og forslag til forbedringer som
skal danne baggrund for videre drøftelser med Naturstyrelsens ansvarlige for området.
Bestyrelsen tog informationen til efterretning.
14. Indkomne sager/henvendelser
a. Henvendelse fra Sognepræst Claus Helsbøl på Rømø vedrørende muligt samarbejde
med naturpark i Ria Formosa på sydkysten af Portugal.
Sekretariatet takker Claus Helsbøl og beder om yderligere oplysninger.
b. Nye forslag til nationalparkplanen
Sekretariatet informerede om, at der var indkommet yderligere forslag til NP-planen
som snarest muligt vil blive lagt på hjemmesiden. Det affødte en kort diskussion af,
hvorvidt nationalparken fortsat vil modtage nye forslag og hvordan disse i givet fald skal
tilgå bestyrelsen. Sekretariatet vil foranledige at nye forslag sendes til bestyrelsen med
det samme og enkelte medlemmer anmodede om, at dette sker i papirform medens
øvrige medlemmer vil nøjes med elektroniske kopier.
15. Formanden orienterer
a. Møde i Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse i Ribe den 3. november
Formand og sekretariatsleder havde deltaget i møde i Den Trilaterale
Vadehavsbestyrelse og havde primært forholdt sig lyttende og observerende. På mødet
var det bl.a. blevet fremhævet fra tysk og nederlandsk side, at man har store
forventninger til en dansk afklaring af evt. tilslutning til udpegningen af Vadehavet som
Verdensnaturarv, hvilket den danske delegation bekræftede ville ske inden den næste
Trilaterale Ministerkonference i Tønder i foråret 2013. Herudover havde der også været
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en kontakt til den slesvig-holstenske nationalpark Vadehavet, som ønskede et tættere
samarbejde fremover. Sekretariatet vil tage dette op i første halvår af 2012.
Bestyrelsen bad om en orientering om verdensnaturarv, når der foreligger nyt om
processen for dansk stillingtagen.
b. Dagsorden for møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet den 18. november
Bent Poulsen havde deltaget i mødet og refererede meget kort fra det.
16. Evt.
a. Britt Schak Hansen efterlyste en sammenfatning af de indkomne forslag fra idéfasen i
foråret 2011. Sekretariatet vil fremsende denne snarest.
b. Bent Rasmussen informerede om et kommende besøg i Vadehavsområdet fra en
delegation fra Realdania, som vil se på muligheder for at gennemføre egne projekter
under det overordnede program med titlen ”Yderområderne tæller”.
c. Thomas Holst orienterede kort om program for opsætning af brune informationstavler
på motorvejene med henvisning til særlige oplevelsesmuligheder, hvor der vil blive
opsat tavler med henvisning til Nationalpark Vadehavet ved Korskro-frakørslen ved
Esbjerg.
d. Næste møde finder sted i Byrådssalen på Fanø Rådhus den 14. december kl. 15.00.
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