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Referat fra naturparkrådsmøde den 30. september 2015
Deltagere
Colin Seymour
Hanne Voetmann
Per Skousen
Bent Jakobsen
Helge Knudsen
Preben Friis-Hauge
Torben Brandt Pedersen
Xenia Salomonsen
Klaus Fries
Lisbeth Christiansen
Afbud
Anders Skov
Lisbet Rosendahl
Claus Jensen

Siden sidst
Vi er i gang med at søge nogle Interreg 5a midler sammen med nogle tyske naturparker. Mere info kommer
i under punktet med nye projekter.
Budgetforliget har ikke været til anden behandling endnu (blev vedtaget 6 . oktober). Der er sat penge af til
en projektmedarbejder til naturparken i en toårig periode. Derudover er et stort ønske fra bl.a. DN blevet
opfyldt hvor 300.000 kr. per år frem til 2019 er afsat til fredninger, hvoraf nogle ligger i naturparken.
Økonomiudvalget drøfter om de vil give 200.000kr til markante handlinger. Det er penge, som naturparken
også kunne få glæde af.
Der er planer om at nedsætte et ”Vi i naturen”-råd. Der kommer mere info, når rådet er blevet mere
konkret. Det er kommunes ønske at sætte handling bag ordene.
Den første oprensning i Kærgård er færdig. Der er stadig ingen badetilladelse, men der bliver lempet på
tilladelserne for ophold/færdsel. Naturstyrelsen og kommunen samarbejder sammen om mere tydelig
skiltning af området.
Nyt fra Nationalpark Vadehavet: Der arbejdes for øjeblikket med placering af nationalparkskibet.
Bestyrelsen skal tage stilling, hvor skibet skal ligge henne og Esbjerg Byråd skal behandle ansøgningen.
Nyt fra Blåvand Fuglestation: Det er andet år, hvor Strandskadens dag arrangeres, hvor der er fokus på
strandskadens tilbagegående bestand og Vadehavets vigtighed for fuglen. Denne gang profileredes dagen
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også via turistmedierne og der deltog cirka 40 gæster af forskellig nationalitet. På nuværende tidspunkt
bliver dagen er også planlagt til næste år.
Naturens dag i Vrøgum Kær: En dejlig dag med god stemning. Der var bioblitz i de første timer, hvor der var
biologer og andre naturkyndige til at navngive fundene. Der var derudover info om græsning og også
smagsprøver.
Besøg fra Korea: Sammen med Jørgen Nielbæk og Naturstyrelsen var koreanerne på besøg i naturparken.
Jørgen Nielbæk berettede om det danske kommunale og statslige system, mens de også fik en introduktion
til naturparken. Efterfølgende gik turen til Nationalpark Vadehavet.
Naturskole: i forbindelse med ”Vi i Naturen” er der lanceret et koncept ”Vi i naturskolen”, hvor formidling i
naturparken er blandt tilbuddene. Ved Filsø er der opstået en mulighed for at bygge en skolestue som ved
Gyldensteen, som NaturKulturVarde vil bruge til formidlingen af området og det er også tænkt, at
dagsgæster skal have adgang til stedet.
Naturvejledere: NaturKulturVarde har fået tilsagn om et 3årigt løntilskud på 750.000 kr. til naturvejledere.
Det Friluftsrådets Tips og Lotto-midler, der bl.a. skal bruges til udvikling af formidling og aktiviteter i
naturparken.
Fortællinger i Naturpark Vesterhavet: Udviklingsrådet for Blåbjerg er blevet kontaktet af Syddansk
Universitet i forbindelse med noget evaluering. Skolerne bruger ikke rigtig appen endnu. Skolerne har
været med i udviklingen af den, men på forvaltningsniveau.
I weekenden fandt Danmarks første Ravfestival i Vejers sted. Festivallen var en succes med cirka 3.500
gæster og planlægges igen til næste år. Regionen har bevilliget støtte på 100.000kr. Derudover er en film
om Smag på Naturpark Vesterhavet på trapperne.

Kommende aktiviteter
I efterårsferien er der det årlige felttræf i Blåvand, hvor der samles cirka 300 fuglekiggere i området.
Regionen har en årlig kulturpulje: Fyn, Trekantsområdet og Vadehavet. 4,3 mio. kr. går til Vadehavsområdet.

Økonomi
Naturparkens økonomi blev gennemgået. Der var ingen spørgsmål til oversigten.

Opfølgning på projekter i naturparkplanen og afrapportering
På sidste møde blev der efterspurgt en projektoversigt over igangværende og kommende
projekter. I forbindelse med den årlige afrapportering har Friluftsrådet sendt et skema rundt. Det
blev vedtaget at bruge dette skema som vores projektoversigt.
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Projekter, som ikke tidligere har indgået i projektoversigten tilføjes naturligvis fx Ravfestivallen og
nye afgræsningsprojekter.

Projekter i støbeskeen
Til udviklingen af et naturparkpartnerskab har naturparken fået midler fra Danske Naturparker.
Partnerskabet er tænkt i tråd med nationalparkpartnerskabet, hvor erhvervsdrivende inden for forskellige
brancher inddelt i food / non-food kan blive medlem. Der erfaringsudveksles med Nationalpark Vadehavet,
som i efteråret 2015 evaluerer deres partnerskab. Til det videre arbejde med konceptudvikling i
naturparken er der nedsat en arbejdsgruppe med Xenia Salomonsen (NaturKulturVarde), Colin Seymour
(Provarde) og Hanne Voetmann (Friluftsrådets kredsformand).
Interreg 5A
Som et led i arbejdet med udvikling af Naturpark Vesterhavet er, der tænkt i nye baner for at udvikle
naturparken. Udfordringen er pt. at naturpark-begrebet ikke er særligt udbredt i Danmark og i
Nordtyskland er et stigende besøgstal ønskeligt. Udviklingen af naturparken er også med i Varde
Kommunes nye vision og vil også styrke visionen.
For at styrke arbejdet med naturparken er der etableret et samarbejde med danske og tyske naturparker
om en ansøgning til et Interreg 5A-projekt. Der etableres et naturparknetværk, som arbejder sammen om
bæredygtige turismeudviklingsprojekter, hvor der tages hensyn til benyttelsen og beskyttelsen af naturen. I
projektet fokuseres der bl.a. på kommunikationsarbejde, produktudvikling og på erhvervssiden et
naturparkpartnerskab.
Formålet med projektet er at øge kendskabsgraden til naturparker gennem fælles kommunikationsarbejde.
Derudover undersøges gæsternes forventninger til et besøg i en naturpark og herudfra bliver der udviklet
nye produkter fx rejsepakker, formidlingsture m.m.
Varde Kommune er valgt som leadpartner af de øvrige projektpartnere pga. vores ressourcer og interne
kompetence inden for natur, turisme og kommunikation.

Næste projekter
På mødet blev projektlisten gennemgået og i vilkårlig rækkefølge er næste projekter, der søsættes:





Hennegårds klitter – tilvoksning af privatejet areal: Plejeplan
Tane Sø
Øst-vest 55 grader – et samarbejde med Naturpark Christiansø
Skiltning i/af Naturpark Vesterhavet
o Herunder servicevejvisningsskiltning
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Opfølgning på handlingerne fra sidste workshop
På sidste møde blev der aftalt, at vi skulle have en oversigt over tilbagevendende arrangementer i
Varde kommune og nabokommunerne for at kunne planlægge nogle gode arrangementer i 2016.
Se venligst vedhæftede fil, som dog kun gør sig gældende for Varde Kommune i 2015.
Facebook-siden vokser og vi får flere likes. Henover sommeren er naturparkkalenderen ugentlig
lagt på siden og der er også linket til artikler, videnskabelige artikler, filmklip m.m. Andre aktører
er også begyndt med at lægge opslag op på siden, så der er mere interaktion. Arbejdet med
profileringen fortsætter som hidtil.
Konkurrencen gik lidt i stå henover sommeren og der var kun én deltager. Idéen var super og den
tages op igen til næste år, hvor den udbredes mere via de sociale medier, flyers, etc.

