Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2011 Endeligt referat
Sted: Tønnisgaard, Havnebyvej 30 - 6792 Rømø

Tid: 15.00 – 18.00
Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen

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)

Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC), referent

Afbud
Afbud

Afbud
Afbud

Endvidere deltog Sekretariatsleder Else Østergaard Andersen fra Thy Nationalpark, Rigmor Sams fra TV
Midt/Vest og John Sundstrøm fra TV-Syd i drøftelserne under punkt 12.

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring af punkt 12 blev behandlet først (fremgår dog
stadig som punkt 12 i referatet)
2. Opfølgning på og endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14/9
Ingen bemærkninger. Referatet er godkendt.
3. Status for nationalparkplan v. sekretariatsleder Thomas Holst
a. Statusafsnit.
Thomas Holst oplyste, at der forelå udkast for afsnit omhandlende:
• Rammer og forudsætninger
• Naturen
• Kulturhistorie
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• Formidling, undervisning og uddannelse
• Landbrug
• Turisme
• Internationalt samarbejde
Der manglede fortsat bidrag omhandlende:
• Landskab
• Friluftsliv (Bem.: Er efterfølgende leveret)
• Lokalsamfund og landdistrikter
• Fiskeri Bem.: (Bem.: Er efterfølgende leveret)
Der er konstateret et omfattende behov for gennemskrivning/omskrivning af flere af de
indkomne bidrag samt behov for supplerende oplysninger. Der er i denne forbindelse taget
kontakt til Danmarks Statistik og firmaet Conterra om levering af statiske
baggrundsoplysninger med hensyn til demografi, erhverssammensætning og
landbrugsdata samt andel af arealer omfattet af forskellige beskyttelsesordninger). Det
forventes at udkast til statusafsnit kan foreligge som bilag til bestyrelsesmødet den 16/11.
b. Kontrakt med John Frederiksen om redaktionel bistand
Der er indgået kontrakt med John Frederiksen om redaktionel indsats og konsulenttjeneste
i forbindelse med udarbejdelse af nationalparkplanen.
c. Workshop den 29.10.2011 på Restaurant Kammerslusen kl. 10-16
Thomas Holst præsenterede oplæg til workshoppen. Bestyrelsen fandt oplægget meget
ambitiøst og besluttede, at det sidste punkt på workshoppens dagsorden omhandlende
forslag til indsatsområder i handlingsplanen blev taget af programmet, så der blev mere tid
til at diskutere vision og målsætninger. Endvidere blev der anmodet om, at der ved
sammensætning af arbejdsgrupper blev mulighed for alle deltagere til at forholde sig til alle
målsætninger. Bestyrelsen opfordrede endvidere sekretariatslederen til at sikre sig bistand
fra en konsulent til afholdelse af workshoppen.
4. Status for udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Nationalparkrådet
Der forelå ikke en beslutning fra Miljøministeren.
5. Rapport fra Nationalparkrådsmødet den 28/9
På baggrund af referatet fra rådsmødet blev der kort refereret fra mødet, hvor Hanne
Voetmann og Bent Poulsen havde deltaget som observatører. Der er efterfølgende kommet en
venlig henvendelse fra Natioalparkrådets formand med anmodning om, at bestyrelsen ikke
deltager i rådsmøderne med mindre, der foreligger en særlig grund til dette. Bestyrelsen var
enige om at respektere dette.
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6. Opsamling på Englandstur
Der blev meget kort refereret fra turen, som bestyrelsen var enige om havde været nyttig og
inspirerende. Sekretariatslederen vil udarbejde en rapport fra turen, som efterfølgende kan
offentliggøres. Rapporten vil blive udarbejdet når de øvrige prioriterede arbejdsopgaver tillader
det.
7. Samarbejde med VFF om formidling og undervisning
Beslutning: Bestyrelsen bakker op om et samarbejde med Vadehavets Formidlerforum og
bemyndigede sekretariatslederen og formanden til at gå videre med konkrete drøftelser om en
samarbejdsaftale. Det kan i denne forbindelse tilbydes VFF, at et kontorfællesskab kan ske
uden omkostninger for VFF. Det blev pointeret, at bestyrelsen ønsker en afgørende indflydelse
i en partnerskabsmodel, samt at der skal undgås en strid mellem interessenter indenfor
formidling, eks. mellem etablerede formidlingsinstitutioner og private aktører.
8. Rapport fra arbejdsgruppen vedr. nationalparkskib
Bent Poulsen refererede kort fra et møde afholdt med Rudkøbing Bådebyggeri, Vadehavets
Formidlerforum, Thyge Jensen og arbejdsgruppen. Der er enighed i arbejdsgruppen om, at
skibstypen ”Kuftjalk” udgør et godt udgangspunkt for et egentligt projekt, og man vil bruge
dette som udgangspunkt for videre drøftelser med henblik på at udarbejde et egentligt projekt,
som kan forelægges bestyrelsen til drøftelse.
Beslutning: Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde med udarbejdelse af et egentligt
projektforslag, og der laves referater fra arbejdsgruppens møder, som kan forelægges
bestyrelsen.
9. Administrative forhold
a. Bestyrelsen drøftede en fremlagt afgørelse fra Naturstyrelsen vedr. kørselsgodtgørelse til
medlemmer af Nationalparkbestyrelse og Nationalparkråd. På baggrund af denne ligger det
klart, at medlemmer af Nationalparkrådet ikke kan få udbetalt kørselsgodtgørelse, medens
bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt kørselsgodtgørelse.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmer der ikke kan få dækket
deres kørselsomkostninger fra deres organisatoriske bagland tilbydes kørselsgodtgørelse
til statens lave takst.
b. Muligheder for elektronisk dokumenthåndtering i bestyrelsesarbejdet
Sekretariatet har på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 14/9 indhentet
priser på to forskellige typer mini-PC/tablet som kan tjene som platform for elektronisk
dokumenthåndtering.
Beslutning: Bestyrelsen fandt fortsat muligheden for elektronisk dokumenthåndtering
anbefalelsesværdig og sekretariatslederen vil til det næste møde i bestyrelsen indhente
tilbud på yderligere en eller flere typer af ”tablet”-typer, som vil være sammenlignelige med
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iPad. Gylling Haahr vil medbringe og demonstrere hans iPad på det næstkommende
møde.
c. Udkast til ansættelsesplan
Sekretariatslederen fremlagde et foreløbigt forslag til bemanding af sekretariatet, der
indebærer ansættelse af en administrativ medarbejder/sekretær hurtigst muligt.
Efterfølgende vil der være behov for ansættelse af bl.a. projektkonsulenter og evt.
medarbejder med ansvar for informations- og fundraising/sponsoraftaler.
Beslutning: Sekretariatslederen bemyndiges til at starte rekrutteringen af en administrativ
medarbejder og der udarbejdes efterfølgende en mere detaljeret plan for ansættelser.
d. Status for Tønnisgaard (orientering)
Det forventes, at nationalparken kan flytte ind i de tilbudte lokaler i starten af februar 2012
afhængig af hvor stor og omfattende en istandsættelse, der skal gennemføres.
Sekretariatslederen havde afholdt møde med repræsentanter for Turistbureauet,
Tønnisgaard Naturcenter og Tønder Kommune med gennemgang af de tilbudte lokaler.
Det var herunder blevet vurderet, at:
• Der vil være behov for nyt køkken og mindre skabsenhed på badeværelset.
• Turistbureauet vil tilbyde nationalparken at overtage eksisterende lamper af høj kvalitet
til en fordelagtig pris.
• Der er behov for en nærmere vurdering af gulvene, der pt. er dækket af tæpper, men
hvor underlaget virker meget uensartet. Det vil være ønskeligt med en ensartet
trægulvsløsning.
• Statens IT-service er kontaktet med henblik på at lave forslag til kravspecifikationer til
IT-netværk, som skal kobles på fibernet fra Sydenergi samt IP-telefoni.
• Nuværende kloakering er sivedræn, men Tønder kommune er i færd med at udarbejde
en kloakeringsplan for Rømø, som Tønnisgaard skal tilsluttes.
• Hovedindgang bliver fremover den gamle hovedindgang mod syd.
• Udvendigt vil der være behov for nyanlæg af flisegange ved indgangsparti ud mod Pplads samt sløjfning af nuværende rosenbede. Det vil endvidere være ønskeligt med en
samlet forskønnelsesplan inklusiv en æstetisk synliggørelse af stedet som
administrativt hovedsæde for nationalparken.
• Terrasse på Nordside og flisegang til denne del af bygningen med adgang til
toiletfaciliteter for gæster trænger til renovering, hvilket skal vurderes i sammenhæng
med en tilslutning til kloak.
• Bygningen har et alarmsystem tilsluttet Falck/Securitas som nationalparken kan
overtage forpligtigelsen på.
• Stråtaget, der er ca. 6 år gammelt, er ikke forsynet med brandhæmmende undertag.
• Et stort og massivt gammelt pengeskab, der er boltet fast til gulvet vil sandsynligvis
skulle skæres op på stedet for at få det fjernet.
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•
•

Bygningen opvarmes pt. med elvarme.
Tagetagen rummer fine muligheder for lagerlokaler i samarbejde med naturcentret og
der er mulighed for indretning af yderligere lokaler på loftet over det nuværende
turistkontor med en potentiel flot udsigt over Vadehavet ind mod fastlandet.
Der arbejdes videre med udarbejdelse af plan for istandsættelse og overslag over
omkostninger. Der er indhentet tal for omkostninger til drift af nationalparkens lokaler
(vand, varme, alarm), som vil indgå i budget 2012.
Beslutning: Bestyrelsen tog oplysningerne til orientering.
10. Sponsorstøtte - Opfølgning på bestyrelsesmødet 14/9
Punktet blev udsat til næste møde, hvor der også ønskes en orientering om, hvordan de to
andre nationalparker forholder sig til sponsorater.
11. Hjemmeside: Muligt samarbejde med Destinationen, undervisningsportal via direkte opkobling
til www.mitvadehav.dk
Sekretariatslederen orienterede kort om en forestående drøftelse med kolleger fra Mols Bjerge
og Thy nationalparker med henblik på at afklare ønsker til den fremtidige udbygning/ændring af
nationalparkernes hjemmesideportal.
Beslutning: Bestyrelsen gav sekretariatslederen mandat til at indlede forhandlinger om og
afdække muligheder for den fremtidige drift af og opbygning af nationalparkernes portal på
internettet med efterfølgende drøftelser med Naturstyrelsens ansvarlige på området. Evt. nye
større indsatser eller ændringer skal forelægges for bestyrelsen forud for godkendelse.
Bestyrelsen er positive overfor en integration af www.mitvadehav.dk og samarbejde med
Destination Sydvestjyllands hjemmeside.
12. Nationalpark-TV
NP Thy har et fast samarbejde med et produktionsselskab og TV/Midt-Vest om 3 timers
udsendelse (1 times ny-produktion) fra nationalparken hver uge. Rigmor Sams fra TV
Midt/Vest og Else Østergaard Andersen, leder af NP Thy fortalte om konceptet for
nationalpark-TV og viste eksempler på udsendelser (udsendelserne kan ses på
(http://www.nationalparktv.blogspot.com/). Der blev bl.a. lagt vægt på, at TV-mediet er
velegnet til at gøre fortællinger levende og de ugentlige udsendelser medvirker til at give lokal
opbakning og identitet i forhold til nationalparken. I medfør af den nye medielov får
lokalstationerne adgang til at sende 24 timer i døgnet fra 1/1-2012. TV-Midt/Vest har vist stor
interesse for udsendelserne, og der er lavet en samarbejdsaftale, så
nationalparkudsendelserne kan anvende klip fra TV Midt/Vests arkiv. NP Thy prioriterer
indsatsen højt og ser en værdi i fælles indsats med de øvrige nationalparker og herigennem en
fælles eksponering på en række andre lokalstationer, som vil medvirke til øget kendskab til de
danske nationalparker for en større del af befolkningen. Økonomisk satser NP Thy i
størrelsesordenen 1 - 1,3 millioner kr årligt på indsatsen.
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Efter indlægget fra NP Thy gav John Sundstrøm fra TV/Syd en vurdering af mulighederne for
Vadehavet, herunder:
• NP Vadehavet bør indarbejde TV-udsendelser i sit formidlingskoncept
• Internet baseret TV bør være den primære satsning idet de fleste familier allerede har
adgang til det både gennem deres computer og via moderne fjernsyn.. Endvidere giver
internettet mulighed for højere kvalitet og formidling via mobiltelefoner og andre
bærbare enheder.
• Et omfang af nye udsendelser som det ses i NP Thy vurderes som værende for meget i
forhold til værdien for nationalparken. Der kan med fordel satses på færre men
kvalitetsmæssigt meget stærke udsendelser.
• Det bør overvejes at have flersprogede versioner
• Konkrete forslag til emner/temaer for udsendelser.
Drøftelse: Bestyrelsesmedlemmerne var positive overfor idéen om nationalpark-TV men fandt
omfanget fra Thy meget stort. I Vadehavet har man en række meget små og lokalt baserede
TV-stationer (eks. TV-Glad, TV-Fanø) og det bør undersøges, hvorvidt de kan og vil bidrage til
en løsning i Vadehavet.
Beslutning: Der ønskes et mere konkret bud på indsatsen for NP Vadehavet med omfang,
temaer og økonomi. John Sundstrø og Thomas Holst bør udarbejde dette og fremlægge det
for bestyrelsen efterfølgende.
13. Friluftsrådets konkurrence
Drøftelse: Bestyrelsen er grundlæggende meget positiv overfor konkurrencen men havde den
rent principielle holdning, at lignende initiativer skal forelægges bestyrelsen i den/de respektive
nationalparker til godkendelse, før de lanceres med en profilering som en nationalparkaktivitet.
Uden en sådan forudgående drøftelse kan alle og enhver lancere konkurrencer, som
nationalparken ikke nødvendigvis kan eller vil bakke op om.
Beslutning: Emnet tages op på det næste møde i bestyrelsen, hvor man vil tage stilling til,
hvem fra bestyrelsen, der vil indgå i dommerkomitéen og hvilke kriterier man vil lægge vægt på
ved bedømmelsen af projektforslag.
14. Indkomne sager/henvendelser
a. Sønderho ved Havet – Plancheudstilling
Sønderho har igennem sommeren været vært for en udstilling om den maritime historie i
Vadehavet, og denne skal nu pakkes ned. I den forbindelse har folkene bag udstillingen
tilbudt nationalparken, at vi må få udstillingen til evt. ophængning andre steder.
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Beslutning: NP Vadehavet opfordrer til at plancheudstillingen får en placering på en af
områdets formidlingscentre. På nuværende tidspunkt vil nationalparken ikke tage ansvar
for materialet.
b. Vadehavsbryggeriet
Mikael Langager fra firmaet Beer Factory/Vadehavsbryggeriet har fremsendt en anmodning
om samarbejde med nationalparken, som indebærer en donation til NP Vadehavet på 1 kr
pr liter solgt øl. Der er tale om øl, der markedsføres med navne fra nationalparken og med
små fortællinger fra vadehavsområdet. Indtil videre laves øllene på licens i udlandet og på
udenlandske råvarer, men det er hensigten at gøre såvel produktion som indhold mere
lokalt i den nærmeste fremtid.
Beslutning: Bestyrelsen er positive overfor konceptet men vil først støtte idéen, når øllene
produceres i Vadehavsområdet og/eller med lokale råvarer som en væsentlig ingrediens.
c. Høring af Vadehavsbekendtgørelsen
Naturstyrelsen har fremsendt brev om høring af Bekendtgørelse om fredning og
vildtreservat i Vadehavet med anmodning om, at bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet
kommer med forslag til revisionsændringer.
Beslutning: Emnet tages op på næste møde
15. Formanden orienterer
a. Verdensnaturarv
Nationalpalparken er inviteret til indledende drøftelser med Vadehavskommunerne og
Naturstyrelsen om, hvordan en dansk stillingtagen til dansk tilslutning til
Verdensnaturarv kan tilrettelægges, jævnfør beslutningen fra den Trilaterale
Ministerkonference for Vadehavet på Sild i 2010.
b. Hr Skov i Blaavand satser på markedsføring af en række vadehavsprodukter og
efterlyser producenter. Bestyrelsen opfordredes til at bidrage med forslag.
c. Som resultat af Vadehavsprojektet udgives der en ny og flot kogebog med titlen
Naturen til bords. Bogen har egen facebookprofil og omtale kan bl.a. ses på:
http://www.vadehavsprojektet.dk/nyhed.asp?id=157
d. Nationalparkrådet har ytret ønske om at fortsætte initiativet med fælles inspirationstur
med bestyrelsen i det danske vadehav samt en årlig fælles julefrokost. Bestyrelsen er
positive overfor idéerne, som tages op i 2012.
16. Evt.
a. Laurids Rudebeck efterlyste en markant skiltning af nationalparken og dens
afgrænsning. Der var enighed om at dette er et emne, der tages op i forbindelse med
nationalparkplanen.
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