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Referat fra Naturparkrådsmøde den 12. oktober 2016

Velkomst v. Preben Friis-Hauge
Vi byder velkommen til
Jørgen Petersen er den Forsvarets nye repræsentant i naturparkrådet. Jørgen er ansvarlig for
driftsområderne Oksbøllejren og Nymindegablejren, primært med fokus på bygning og terræn.
UR Blåvandshuk er repræsenteret af Ole Diget, som er rådgivende ingeniør i Varde og er
bosiddende i Oksbøl.
Mads Sørensen repræsenterer NaturKulturVarde i sit virke som bestyrelsesformand. Mads er
desuden næstformand for Kultur og Fritid, ligesom han også sidder i Udvalget for Plan og Teknik.

Siden sidst
Sidste del af Friluftsrådets frivillighedskurser hos Blåvand Naturcenter
Åben Hede, hvor der var rekord antal besøgende på 15.000 gæster. Her fandt NaturKulturVarde
også nogle spændende arter, som lever i bombekraterne på Kallesmærsk Hede
Fotokonkurrence om ballonflyvning henover sommeren var en stor succes.
Xterra, som blev Europas største. Desværre blev vejrliget lidt for udfordrende til søndagens races
og arrangementet blev derfor aflyst den pågældende dag
Til Strandskadens dag var vejret desværre heller ikke helt med arrangementet. Det var en hyggelig
dag
- Nyt fra Vi i naturen-visionssekretariatet: Til næste år planlægges de 4 markeringer af naturen
igen. I forhold til naturparken kan der evt. sættes særlig fokus på aktiviteter derude i en udvalgt
uge. Der kom et forslag om at kontakte medierne i agurketiderne for at få bragt nogle artikler i
landsdækkende medier. I forhold til Vi i Naturen har der været fokus på udbredelse af visionen, og
nu ændres fokus bl.a. også til at omfatte erhvervslivet.
- Andre nyheder fra naturparkrådsmedlemmerne:
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Nationalpark Vadehavet har vedtaget en ny version af partnerprogrammet, som er mere
omfattende end Naturparkens partnerskabsprogram. I Nationalparken er der fem grupperinger:
Ambassadører, partnere, Verdensarvspartnere, Produkter og Uddannelse og Forskning.
Mitvadehav.dk har fået ny hjemmeside og er blevet spændende, inspirerende og indbydende
Nationalparkskibet er blevet døbt og indviet.
Skolen i naturen er kørt i stilling, og sjette klasser i Varde Kommune modtager nu undervisning
ved Filsø.
Friluftsrådet skyder den toårige kampagne ”Opleve mere, brug naturen” i gang den 2. november,
hvor der oplyses om færdsel i naturen.
Langoddetårnet for enden af Dæmningsvejen ved Filsø blev indviet i juli. Tårnet er et populært
mål for gåturen over dæmningen, og 90% af alle gæster går til tårnet. Årligt vandrer cirka 25.000
gæster udover Dæmningsvejen.
P-plads og Cirkelbroen ved Filsø forventes at være færdig foråret/start sommer 2017.
31. oktober kl. 20.45 sender DR2 ”Indefra med Anders Agger”, hvor han besøger Henne Kirkeby
Kro og Filsø.

Nyt fra Danske Naturparker
I juni var naturparkerne på studietur til Nordtyskland. Fra Naturpark Vesterhavet deltog Xenia,
Hanne og Lisbeth. Vi fik et indblik i naturparkernes udfordringer: økonomi, formidling, frivillighed,
naturpleje, skiltning, turisme og hvilke forebyggende tiltag var naturparkerne tog i forhold til at
bevare det gode forhold mellem natur og mennesker i naturparkområderne. Selvom tyske
naturparker har eksisteret i 50 år, adskiller problemstillingerne sig ikke så meget fra de Danske
Naturparker.
Naturparkrådet spurgte ind til EU-midler som støttet til naturparkerne. Der blev berettet om
forsøget med et dansk/tysk samarbejde, men at det på nuværende tidspunkt er vurderingen, at
det er vigtigere at fokusere på et fælles dansk naturparkprojekt end et grænseoverskridende
samarbejde.
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Danske Naturparkers årsbesøg den 18. august var en dialog om statusrapporten, som Friluftsrådet
fremadrettet vil gøre mere brugervenlig. Besøget var en afslappet samtale om Friluftsrådets
tanker til fælles naturparkprojekter og vores ønsker til projekter.
Dialogmøde den 27. september hos Friluftsrådet, hvor også afdelingsleder for programafdelingen,
Trine Skov, og konsulent for udlodningsmidler Jette Holtze Inno, deltog. Udover naturparkerne var
Frans Bach og Thor Brønsvig fra Nordea-fonden også til stede.
Planen er, at der planlægges cirka tre –fire årlige netværksmøder, hvor vi kan udfordringer og
udviklingsmuligheder løsningsorienteret drøftes. Her kan der også luftes ønsker til Friluftsrådet i
forbindelse med Danske Naturparker.
Friluftsrådets pulje på 9 mio. kr. til multifunktionelle friluftsfaciliteter står endnu uberørt. Der er
en medfinansiering på 50 % og naturparkerne går sammen om at skrive en fælles ansøgning om
puljen. Efter tilsagn er der tre år til at finde resten af finansieringen. Forslag modtages gerne, dog
senest den 25. oktober. Der er kommet forslag til at tænke naturforbedrende aktiviteter ind i
projektet / Krondyrsobservationsskjul i samarbejde med Naturstyrelsen / mobile naturrum /
direkte forbindelse fx se de andre naturparker i Naturpark Vesterhavet og vice versa / få
inspiration fra Biotope

Projekter i naturparkplanen
Skiltning i og af Naturparken arbejder vi på at lande hos Dansk Naturparker, da de som
hovedorganisation har bedre mulighed for at argumentere for at få Vejdirektoratets tilladelse til at
bruge de brune skilte med begrundelse i det stigende antal naturparker i Danmark.
Naturparkpartnerskabet er her i en mere enkel form med tre typer partnerskaber. Den første
optagelsesdag bliver den 9. november, hvor vi arrangerer nogle spændende timer med info om
partnerskabet, de ti bedste oplevelser og hvordan vi formidler Naturparken. Museet deltager også
i oplæggene. Der er stor interesse for partnerprogrammet og vi er spændte på tilslutningen til
arrangementet.
Klaus orienterede om, et naturplejeprojekt ved Fidde Sø i samarbejde med AVJN.
Evaluering af fotokonkurrence
Henover sommeren kørte der en fotokonkurrence i Naturparken. Der var stor opbakning og
interesse for konkurrencen, som er støttet af Nordea-fonden. Det kunne være en mulighed at lave
flere konkurrencer, men der skal være mere bredde. Hvis I får en god idé, send den da til Lisbeth.
Der blev foreslået en tegnekonkurrence.
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Økonomigennemgang
Vi har lidt penge på kistebunden, og der er forslag til at lave nogle arrangementer for borgere, som
ikke kommer ud i naturen. Naturparkrådet viste interesse for forslaget, og Vi i Naturen kan tænkes
i ind projektet.
UR Blåbjerg tænker på at lave et skoleprojekt, hvor mellemtrinet bliver ambassadører for
området. Her kan Naturparken også tænkes ind, og vi kan lave et samarbejde.

Eventuelt
UR Blåbjerg holder efterårsmøde den 9. november, hvor Preben Friis-Hauge er inviteret til at
fortælle om Naturpark Vesterhavet.

Afslutning v. Preben Friis-Hauge
På gensyn den i det nye år – datoer bestemmes via Doodle

