Den 30. marts 2011

Bestyrelsesmøde den 16. marts 2011
Sted:
Naturstyrelsen
Skovridervej 3
6510 Gram
Tid: 15 - 18
Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
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Gylling Haahr (GH)
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Bent Rasmussen (BR)

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
REF:
Dagsorden godkendt

2. Tidsplan for Nationalparkplanens tilblivelse.
Inden udganges af 2012 skal bestyrelsen udarbejde og vedtage en plan for nationalparkens udvikling de
første 6 år fra 2012 – 2017.
NY UDKAST til tidsplan vedlægges. Tidsplanen er tilrettelagt med henblik på at der bliver så meget tid til
udarbejdelsen af planen som mulig. Den beskrivende del af planarbejdet kan påbegyndes i løbet af
foråret 2011. Det vil give ca. 10 måneder til planarbejdet og ca. 4 mdr. inkl. sommerferie til behandling af
høringssvar, samtidig med at der er plads til en anden høring om nødvendigt. I tilfælde af een høring vil
planen så kunne vedtages medio september 2012, hvis en anden høring er nødvendig vil planen kunne
vedtages medio december.
Det indstilles at bestyrelsen godkender tidsplanen

REF:
Bestyrelsen godkendte tidsplanen for udarbejdelsen af nationalparkplanen
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Under punktet drøftede bestyrelsen setup’et for de kommende offentlige møder om ”Idefasen”
til nationalparkplanen. Bestyrelsen besluttede følgende setup:
4. april
7. april
12. april
14. april

kl. 19.00, Esbjerg kommune, Myrtuegård
kl. 19.00, Fanø kommune, Fanø Efterskole
kl. 19.00, Varde Kommune, Ho kro
kl. 19.00, Tønder Kommune, Pumpehuset (Tønder Museum)

Programskitse
- Velkomst og præsentation af bestyrelsen
- Information om etablering af nationalparkrådet.
- Oplæg til Idefasen v. Bent Poulsen
- Pause
- Plenumdebat hvor panelet udgøres af formanden og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer der har muligheden for at deltage, deltager. Det giver mulighed for at
synliggøre bestyrelsen
Til mødet trakteres med drikkevarer

3. Skiltning
Skiltning er vigtigt for synlighed og et markedsføringsmæssigt vigtigt tiltag. Derfor er det vigtigt at
skiltningen af nationalparken kommer hurtigt på plads.
Bestyrelsen kan bede vejbestyrelsen om at der opsættes stedtavler ved nationalparken ligeledes kan
bestyrelsen bede vejbestyrelsen om at der opsættes serviceskilte der viser vej til nationalparken. Det er
vejbestyrelsen der beslutter opsætning og finansiering af skilte på vejarealerne (jvf. vedlagte notat).
I vedlagte UDKAST til principper for skiltning, lægger sekretariatet op til at bestyrelsen foreslår at der
opsættes stedtavler ved ”større” og/eller ”betydende” indgange til nationalparken f.eks. på A11eller ved
lokalt markante indgange til nationalparken f.eks. som ved nedkørslen til Skallingen. Sekretariatet
gennemgår på mødet de foreløbige overvejelse om skiltning
Det indstilles at bestyrelsen drøfter principper for skiltning ved nationalparken.

REF:
Bestyrelsen drøftede og vedtog de skitserede principper for det videre arbejde med
etablering af skiltning ved ind og udgange til Nationalparken.
Bestyrelsen besluttede at formanden og sekretariatet på den baggrund udarbejder forslag til
skiltning, og ansøger vejbestyrelserne om opsætning af sted og vejvisningsskilte ved og til
nationalparken
4. Midlertidig sekretariatsfunktion og placering. Herunder sekretariatsaftale med Naturstyrelsen.
Indtil bestyrelsen har taget stilling til endelig sekretariatsfunktion og bemanding fungerer Naturstyrelsen
– Ribe som midlertidig sekretariat, og er placeret på adressen:
Nationalpark Vadehavet
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Naturstyrelsen har udarbejdet vedlagte UDKAST til sekretariatsaftale med naturstyrelsen, der kan
opsiges med 3 mdr. varsel. Aftalen vil betyde at nationalparken knyttes til den statslige forvaltning
gennem Naturstyrelsen og har adgang til de nødvendige administrative systemer. Herunder at
nationalparken oprettes som en selvstændig, regnskabsmæssig enhed. Enheden opføres teknisk i
Naturstyrelsen regnskab i statens regnskabssystem Navision med egen stedkode og EAN-nummer. Og
at der til Nationalpark Vadehavet oprettes særskilt bankkonto.
Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.

REF:
Bestyrelsen drøftede UDKASTET til sekretariatsaftale, og besluttede at godkende udkastet til
samarbejdsaftale og bemyndigede formanden til at færdiggøre og underskrive en aftale.

5. Foreløbig drøftelse af fremtidig sekretariatsplacering.
Det er vigtigt at bestyrelsen ikke forhaster sig med at bestemme en endelig placering af sekretariatet. At
spørgsmålet bliver drøftet grundigt.

REF:
Bestyrelsen drøftede indledningsvist placering af sekretariatet, og besluttede at tage rundt og
besøge mulige placeringer på bestyrelsesmødet den 22. juni 2011. Forslag til placeringer af
sekretariatet kan indsendes til sekretariatet.
Forslag nævnt på mødet:
Myrtuegård
Fanø realskole
(Ribe gamle Rådhus)
(Vadehavscentret)
Mandø
Tønnisgård
Hohenwarte
Toldboden

v. Varde Å’s udmunding

v. Vester Vedsted
Rømø
Tøndermarsken
Skibbroen i Ribe

6. Drøftelse af stillingen som sekretariatsleder og stillingsopslag.
REF:
Bestyrelsen drøftede ideer til profilen af en sekretariatsleder, og besluttede at sekretariatet
udarbejder UDKAST til stillingsbeskrivelse og stillingsopslag for sekretariatslederen. Det kan
eventuel give inspiration at kontakter Nationalparkerne i Thy og Mols og forhøre sig om deres
erfaringer.
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7. Formanden orienterer
REF:
Med hensyn til spørgsmålet til forretningsordenen, om hvorvidt bestyrelsesmøderne skal være
lukkede eller kan være åbne er spørgsmålet blevet undersøgt, og det er op til bestyrelsen at
beslutte.
Bestyrelsen besluttede at fastholde forretningsordenen som den er og overveje spørgsmålet i
forbindelse med evalueringen af den om et halvt år.
LOGO
Logoet er bestyrelsens, men der er i perioden indtil bestyrelsen er blevet nedsat givet tilladelse
til at bruge logoet i situationer hvor formålet har været velafgrænset, og hvor NPV perspektivet
har været entydigt.
Det blev besluttet at tage spørgsmålet om tildeling af tilladelser til brug af logoet op på næste
møde. Sekretariatet laver forslag til kriterier.
INTERREGANSØGNING
Formanden har med forbehold for bestyrelsens godkendelse givet tilsagn om deltagelse i et
interregprojekt omkring udvikling af naturturisme, hvor også ”Nationalpark Wattenmeer
Schleswig Holstein” deltager.
Bestyrelsen besluttede at deltage. Projektmaterialet sendes ud med referatet.
SDR. HO HAVN
Formanden har skrevet et anbefalingsbrev til støtte for et projekt om genetablering af
Sønderho havn. Anbefalingen støtter ideen ud fra et kulturperspektiv.
FILM og BØGER
Der har været flere henvendelser vedrørende projekter om film og bøger. Indtil videre er
henvendelserne blevet besvaret henholdende eller afvisende.
VFF (Vadehavets FormidlerForum)
Formanden har drøftet spørgsmålet om kvalitetssikring af formidling i nationalparken, især med
hensyn til private formidlere og historiefortællere, med VFF. VFF har udarbejdet en skitse til en
model for et kursus/kursusforløb som vedlægges referatet.
Det blev besluttet at drøfte spørgsmålet på næste møde.
SEJLADS
Farvandsvæsnets seneste revision af sejladsafmærkningen i Vadehavet betyder at
afmærkningen efter planen skal reduceres 1. april 2011. For at forhindre en måske
uhensigtsmæssig reduktion af afmærkningen netop, som der skal til at laves en
nationalparkplan, hvor sejlads kunne være et tema, har formanden givet tilsagn til at overtage
brugsretten til afmærkningen i Knude Dyb, og til at medvirke til, at der oprettes et vagerlag for
hele Vadehavet der kan vare tage den fremtidige sejladsafmærkning. Tilsagnet koster ikke
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noget her og nu. Hvad det kan betyde på lang sigt afhænger af fremtidige tilsagn og den
kommende organisering og udvikling af sejladsinteresserne i Vadehavet.
Tilsagnet blev accepteret og bestyrelsen besluttede at formanden/sekretariatet fortsætter med
at deltage i arbejdet med etablering af et vagerlag.

8. Eventuelt
Den 18. maj holdes åben for møde HVIS NØDVENDIGT, ELLERS
Næste møde er den 22. juni. Mødet afvikles som en ekskursion til mulige placeringer af
sekretariatet.
Mødetid kl. 11.00 v. Fanøfærgen
Forslag til Studieture:
Yorkshire Dale Nationalpark

England

???

Tyskland
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