Møde i Nationalparkrådet 14. maj 2014
Endeligt referat

udsendt 28.05.14

Mødetid:

Onsdag den 14. maj 2014 kl. 17:00 – 20:30.

Mødested:

Enjoy Resorts, Vestergade 31, Havneby, 6792 Rømø

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet, Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen, konsulent Sara Lindholt og sekretær Alette Houman Dyhrfjeld

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Mødeliste:
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Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
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Vadehavets Bådklubber
Vadehavets Formidlerforum
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Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK 6792 Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34 – Mobil +45 21 77 77 22

Dagsorden pkt.:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
• Lars Grambo, Enjoy Resorts, præsenterede virksomheden og
fortalte hvad virksomheden forventer at få ud af partnerska
bet med Nationalpark Vadehavet.
Lars er netop tiltrådt som direktør for Rømø Enjoy Resorts,
der ligger et tilsvarende resort i Gråsten.
Lars mener, at Vadehavet er undervurderet og vil sætte fokus på netop Vadehavet i sin promovering af Enjoy Resorts.
Han ønsker at fortælle historien, men har brug for hjælp til at
komme ud til turisterne, her kommer partnerskabet ind i bil
ledet. Lars glædede sig til at samarbejde med Nationalpark
Vadehavet og partnerne.

Referat:

• Præsentation af Nationalpark Vadehavets nye projektkonsulent Sara Lindholt.
Sara er uddannet forstkandidat og har været projektansat i
Randers Kommune og ved Naturstyrelsen. Sara har fået
overdraget opgaver omkring det tværvidenskabelige råd, friluftsturisme, skiltning i nationalparken samt nationalparkskibet.
• Mette Guldberg bød velkommen og dagsordenen blev godkendt, efter oplysning om, at dagsordenen var ændret i punkt
3, da motiveringen ikke var korrekt. Mette opfordrede til, at
afbud bliver meddelt senest 1 uge før mødets afholdelse (inden kl. 12).
• Mette orienterede om afbud og fraværende.

Dagsorden pkt.:

Referat:

2. Meddelelser – orienteringspunkt

Meddelelser fra formanden og sekretariatet
o Nyt fra formanden
Mette opfordrede til, at referater fra Bestyrelsesmøderne
bliver læst.
o Preben Friis-Hauge orienterede om en rapport vedr. erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland, rapporten sendes ud med referatet.
o Nyt fra Sekretariatet herunder status for projekter
Der blev henvist til afrapporteringen fra sekretariatet.
Der var ingen spørgsmål fra Rådets side.
Thomas Holst orienterede kort om Realdaniaprojektet
”Steder i landskabet”, hvor Ballum Sluse havde været i
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o

o

o

spil, men en afvisning af opførelse af en platform ved diget havde gjort, at projektet var opgivet. Der arbejdes
nu på at lave en indsats et andet sted i området. Thomas
orienterede kort om de 3 forslag der er fremlagt for Realdania:
•
Tilkørslen til Rømø-Dæmningen
•
Vidå Slusen ved Højer
•
Området ved Helm Odde ved Havneby på Rømø
Nyt fra Wadden Sea Forum v. Karen Boel Madsen
Karen Boel orienterede om, at hun, Preben Friis Hauge
og Oluf Stenrøjl netop var kommet fra møde i Vadehavsforum, som blev afholdt på Rømø. Preben, som tidligere
har været formand, er blevet erstattet af en ny formand,
som er fra Groningen i Holland.
Man havde haft fokus på kystzonesikring, hvordan man
skulle prioritere i forhold til risici-områder og arbejdet
var blevet struktureret på en anderledes og meget konstruktiv måde.
Nyt fra Partnerudvalget v. Hans Marten Smidt
Hans fortalte, at der er ca. 110 partnere. Der er netop
afholdt en partnerworkshop med ca. 100 deltagere. Sidste møde i Partnerudvalget blev afholdt ved Fanø Bryghus og mødet affødte, at udvalget vil kontakte Forbrugerstyrelsen med henblik på deltagelse i næste møde, så
vi sikrer, at vores partnerprogram anvender de mest
hensigtsmæssige kriterier. Brygmesteren på Fanø Bryghus havde haft lejlighed til at mødes med udvalget og
herunder gjort opmærksom på, at der var en risiko for at
udvande logoet, hvilket Partnerudvalget vil have fokus
på.
Rådet havde en god debat og spurgte ind til partnertyper, om partnerudvalget havde fokus på eksklusivitet,
om man skal markedsføre sig på logoet eller bruge det
som varedeklaration m.m. Hans orienterede om de forskellige partnertyper som er producenter, overnatning/bespisning, events, formidling samt erhvervspartnere.
Thomas Holst orienterede om, at man fra Bestyrelsens
side havde haft meget åbne kriterier for partnerskab fra
starten, men at der i regelsættet er åbnet mulighed for
at stramme op, dog med fokus på forskellig indfaldsvinkel fra partnernes side. Herudover orienterede Thomas
om, at nogle af partnerne havde udbudt produktkendskabsture i samarbejde med LAG.
Mette fortalte, at evalueringen fra Partnerworkshoppen
havde vist, at især ”fortællingen om Vadehavet” havde
været påskønnet og efterspurgt.
Nyt fra Græsningsudvalget v. Ole Andresen
Ole Andresen orienterede om udvalgets arbejde. Arbej-
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det er fortsat i opstartsfasen. Christian Andersen er blevet ansat som konsulent og er ved at opsøge lodsejere
for at finde større sammenhængende græsningsarealer,
som kan indgå i nye projekter. Der arbejdes med områderne Rømø Nord, Ringvejen ved Ribe, Sdr. Farup samt
Varde Å-dal. Herudover kører der et parallelt projekt ved
Varde med hjælp fra Landboforeningen. Nationalparken
arbejder, i samarbejde med Kresten Skrumsager, på at
udvide området ved Sneum Digesø.
Hans Marten Smidt orienterede om, at han havde været
til møde med Naturstyrelsen Vadehavet omkring afgræsning af Natura 2000-områder og kunne fortælle, at det
kniber med at finde kreaturer. Ole Andresen delte dette
synspunkt og påpegede, at det er svært at finde kreaturer, når der er tale om mindre arealer, med plads til få
kreaturer.
Karsten Laursen påpegede, at det er et generelt problem
at finde kreaturer og fortalte om vigtigheden af at arealerne afgræsses, for at engfuglene kan udnytte arealerne
som yngleområde. Karsten foreslog, at nationalparken på
centralt hold opfordrer til, at der gives særlige støtteordninger i nationalparkerne, så det bliver rentabelt med afgræsning. Støtteordningerne for at forbedre naturen er
for dårlige for landmændene, så Karsten kunne kun opfordre til at, at Bestyrelsen udtrykker ønske om bedre
støtteordninger.
Rådet foreslog forskellige muligheder for at fremme
græsning, herunder græsningslag, hvor man kunne købe
kreaturer og dermed støtte naturen, transport af kreaturer fra områder udenfor nationalparken til nationalparken
samt tiltag, der kan medvirke til at skabe en stabil afsætning til en merpris, så det bliver rentabelt af afgræsse områderne i nationalparken.
Dagsorden pkt.:

Referat:

3. Forslag til kriterier for hvad man kan søge tilskud til i forhold til netværksarrangementer
Bestyrelsen havde bedt Rådet om at fremkomme med forslag
til kriterier for, hvad man kan søge tilskud til i forhold til netværksarrangementer under hensyn til Statsstøttereglerne. Herefter skal Sekretariatet, i samarbejde med formanden for Rådet, ud fra de vedtagne kriterier og de juridiske rammer, give
tilsagn eller afslag til dem, der søger om støtte. Endvidere var
Rådet blevet bedt om at overveje, hvordan kendskabet til ordningen udbredes bedst muligt.
Mette Guldberg så det som en tillidserklæring fra Bestyrelsens
side, at Rådet havde fået lov til at indstille midlerne. Det havde
været berørt på mødet i februar, og Mette ridsede kort op,
hvad der var blevet foreslået og gennemgik forskellige kriterier.
Rådet havde en længere snak omkring kriterierne og kom her-
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efter frem til følgende:
Max beløb: 5.-10.000 kr. (formuleres som mindre beløb)
Formål: Nationalpark-emne gerne inden for nationalparkplanens målsætning 10a (At understøtte bosætning og sikre størst
mulig forankring i befolkningen gennem synliggørelse og samarbejde med lokale netværk, foreninger, sammenslutninger,
lokalbefolkning og aktører med interesser i nationalparken).
Støtte til: målsætning 10a.
Ansøgning: ca. ½ side samt et budget. Formuleringen fra ansøgningen tages som udgangspunkt for en kort omtale på
hjemmesiden.
Ansøgningsfrist: løbende – sagsbehandlingsfrist 5 hverdage.
Rådet formulerede et forslag til kriterierne:
Man kan nu søge Nationalparken om mindre beløb til ikke
kommercielle netværksarrangementer under målsætning 10a i
nationalparkplanen. Emnet skal have relation til nationalparken.
Der er løbende ansøgningsfrist, med en sagsbehandlingstid på
5 hverdage. Ansøgningen skal indeholde en kort formulering
om formålet med arrangementet og skal indeholde et budget.
Kendskabet til muligheden for at søge midler skal udbredes via
en pressemeddelelse samt på Nationalparkens hjemmeside.
Dagsorden pkt.:
Referat:

Dagsorden pkt.:
Referat:

4. Offentliggørelse af kontaktoplysninger
Rådet var blevet bedt om at tage stilling til, om de ønsker at
deres kontaktoplysninger offentliggøres, eller om man evt. skal
kontakte sekretariatet for at få udleveret kontaktoplysninger.
Rådet besluttede, at deres e-mail adresse og telefonnummer
må offentliggøres på hjemmesiden. De ikke tilstedeværende
Rådsmedlemmer bliver kontaktet af sekretariatet, for at sikre,
at de er enige i denne beslutning.
5. Formandskvalifikationer
Som aftalt på sidste Rådsmøde drøftede Rådet hvilke kvalifikationer, man kunne ønske hos en kommende formand for Nationalparken.
Randi Hansen foreslog, at den kommende formand skal være
tværpolitisk og se på nationalparkens interesser og ikke politiske interesser, men skal dog kende de politiske veje. Herudover ønskede hun, at vedkommende skal være lokalfunderet.
Karsten Laursen mente det var vigtigt, at det er en politiker, da
det er et politisk system og de skal kunne gebærde sig i det
politiske netværk. Vedkommende skal være en god forhandlingsleder og have evnen til at afrunde.
Klaus Melbye bakkede Karsten Laursen op i hans holdning. Det
skal være en rummelig politiker med kendskab til området.
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Ole Andresen mente, at vedkommende skal kunne rumme
modstridende interesser.
Jens Lorenzen mente, at det var vigtigt med kontinuitet og at
vedkommende havde været med i nationalparkens.
Karen Boel mente, at man kunne tage afsæt i det arbejde der
har været i Rådet og Bestyrelsen hidtil, hvorfor man ønsker en
formand der kan lede arbejdet i samme stil.
Mette Guldberg sagde, at Rådet ikke kan indstille en ny formand, men blot kan udtale som om, hvilke kvalifikationer de
ønsker. Det er Miljøministeren der udpeger formanden.
Thomas Holst orienterede om, at der ikke står noget i nationalparkloven om kriterier for udvælgelse af formand, men i bemærkningerne til loven står der, at det forudsættes, at alle
medlemmerne i bestyrelsen i videst muligt omfang har lokal
tilknytning. Thomas Holst påpegede, at Bent Poulsen og sekretariatet ikke ønsker at indgå i drøftelserne.
Efter en længere drøftelse blev Rådet enigt i at foreslå følgende
kriterier for den kommende formand for nationalparken. Vedkommende bør:
• Arbejde bredt for nationalparken
• Se ud over politisk tilhørsforhold
• Have gode forhandlingsevner
• Have bredt netværk
• Have lokal tilknytning
• Nyde bred offentlig anseelse
• Være dynamisk/innovativ
• Have politisk tæft
• Udvise personligt engagement
Ovenstående fremlægges for Bestyrelsen som enig udtalelse fra
Rådet.
Dagsorden pkt.:

Referat:

6. Indledende drøftelse af form og indhold for afsluttende
evaluering over Rådets arbejde
På sidste Rådsmøde blev det foreslået, at der skulle laves en
skriftlig status som afslutning på Rådets første funktionsperiode, der udløber i starten af 2015. Man drøftede:
• Hvilken form og indhold den skal have?
• Hvad der var vigtigst i Rådets arbejde?
• Hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt?
• Hvad man kan anbefale til næste periode?
Mette Guldberg foreslog en 5-10 siders rapport indeholdende
oplysninger om medlemmer, mødeform, møderække, fordele,
ulemper, mødeindhold, orientering, fællesmøder, resultater,
erfaringer m.m.
Thomas Holst spurgte ind til Rådets repræsentative rolle, om
Rådet har løst opgaven omkring formidling til baglandet? Og
hvordan denne rolle kan styrkes?
Klaus Melbye mente, at befolkningen bliver mere og mere stolt
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og at processer tager tid, hvorfor man kan ikke forvente implementering så hurtigt. Flere og flere er dog positive i forhold
til nationalparken.
Karen Boel mente, at det hidtil har været vanskeligt at formidle
arbejdet, da man ikke har set så mange resultater før nu.
Ole Andresen gav Karen ret i, at det var svært at formidle omkring noget der ikke er konkret.
Randi Hansen havde samme opfattelse. Vi skal blive konkrete,
for at kunne formidle.
Karsten Laursen har haft meget ud af at høre de forskellige argumenter i Rådet for og imod forskellige emner i forhold til interesser. Der er respekt for hinandens synspunkter, hvilket dog
kan være svært at formidle videre - det er dog vigtigt at pointere når man skriver rapporten. Den forståelse man har fået
skal ikke sættes over styr, fordi Rådet er på valg, så der skal
viderebringes en vis kontinuitet. Workshops har bragt Rådet
sammen til en fælles forståelse af forskellige synspunkter.
Klaus Melbye mente, at nyhedsbrevet, som man fra Bestyrelsens side har valgt at udsende, skal ud hurtigst muligt, da det
er vigtigt i forhold til lokalbefolkningen. Klaus følte sig privilegeret, fordi han som formidler har kunnet udbrede budskabet
omkring nationalparken og det arbejde der er sket indtil videre.
Randi Hansen mente, at det har været positivt, at Rådet har
samarbejdet på trods af forskellig interesse og holdning. Den
brede lokale repræsentation er også vigtig.
Mette Guldberg var positiv overfor den brede repræsentation,
da det har givet mange forskellige indfaldsvinkler.
Mette Guldberg laver, på baggrund af kommentarer og referater, et første udkast til afrapporteringen til næste Rådsmøde,
hvor afrapporteringen drøftes og herefter evt. redigeres.
Dagsorden pkt.:
Referat:

7. Eventuelt
Næste arrangement er udflugten den 14. juni i Tøndermarsken.
Der kommer en invitation fra sekretariatet snarest.
Jens Lorenzen efterspurgte T-shirts med nationalparkens logo
til Rådets medlemmer. Thomas Holst vil forelægge ønsket for
Bestyrelsen.
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