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Sagsnr. 11/12126

Referat fra 13. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Mandag den 1. december 2014
Sted: Årre – Kantinen
Tid: 1. december 2014 kl. 14.00 – 16.00

Deltagere:
Preben Friis-Hauge, Naturparkrådsformand / formand for Udvalget for Plan og Teknik
Lisbet Rosendahl, Formand for Udvalget for Kultur og Fritid
Klaus. B. Fries, Varde Kommune
Ivar Sande, Varde Kommune
Claus K. Jensen, Varde Museum
Helge Knudsen, Blaabjerg Udviklingsråd
Bent Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Brandt Pedersen, Forsvaret
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune
Afbud:
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond
Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

•

Godkendt

•

Godkendt

•

Siden vores sidste møde i naturparkrådet er vi
blevet optaget i Danske Naturparker. Det betyder,

2. Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde (bilag nr.
123530-14)
3. Siden sidst
•

Optagelse i Danske

Naturparker

at vi nu kan fokusere på det fremadrettede arbejde
i naturparken.
•

Varde Kommune arbejder mod en ny vision. Der
var tre muligheder: sundhed, andelsbevægelsen,
natur og valget faldt på natur. Arbejdstitlen er
”Varde Kommune i et med naturen”. Varde
Kommune er i et forløb, hvor det skal klarlægges,
hvad man kan bruge visionen til. Naturpark
Vesterhavet er et nyt skud på stammen og hvad
giver det os af muligheder i forbindelse med
Visionsstrategien. Disse muligheder og faldgruber
vil vi gerne bruge lidt tid på i en SWOT-analyse.

•

Styrker: Ejerskabsfølelsen, sammenhæng mellem
land og by, fælles melding fra Varde Kommune og
Friluftsrådet kan styrke medfinansiering,
sundhedsaspekt for alle generationer, få naturen på
den politiske dagsorden, naturen som rekreativt
område, satsning og derfor større synliggørelsen af
naturprojekter, fælles brug af medier, Varde
Kommune og Naturpark Vesterhavet skal supplere
hinanden og ikke konkurrere mod hinanden,
helhedstænkning i de små samfund i forhold til
visionsstrategi og naturparken, øget bevidsthed om
kulturhistorien i vores natur, Fortællinger i
Naturpark Vesterhavet, øget turisme,
ejerskabsfølelse for frivillige

•

Svagheder: Manglende tilgængelighed: man kan
ikke finde stedet, hvad søger jeg, hvordan kommer
jeg derhen, konflikter mellem brugerne som følger
af forskellige natursyn, Varde Kommunes definition
af ”Hvad er natur?”: det kan blive varm luft og ”i et
med naturen” er modepræget, begrænsning i
forhold til fokus på naturen pga. begrænset adgang
på Forsvarets arealer, begrebsforvirring i forhold til
naturpark og nationalpark, konkurrence om penge
på projekter uden for naturparken, naturen kan
tage skade, stiller krav til vedligehold og
fortsættelse af projektet: Vision 2030, risiko for
slidtage på populære steder: det kræver
planlægning til at få folk hen til andre steder, klare
retningslinjer om hvad der er tilladt/forbudt,
Toiletforhold og affald: henvisning til toiletter og
affaldsspande, politisk ressourcefordeling: her

4. Visionsstrategien
•

SWOT

tænkes især på skoleundervisning og buskørsel,
Forsvarets tunge køretøjer og støjende aktivitet
medfører klager fra brugerne og turismeaktører,
bedre forhold for gangbesværede eller i det mindste
synliggørelse af forholdene, manglende fokus på
beskyttelse af naturen, finde et lige så godt projekt
til den østlige del af kommune, forebyggelse af
forstyrrelser fx i yngletid, øget interesse for byggeri
i klitterne, leve op til borgernes forventninger:
reglement der beskriver en adfærd, tivolisering,
rydde op efter sig selv
•

Muligheder: Bedre muligheder for at søge midler
hos fonde pga. Varde Kommunes officielle
opbakning, flere turister, overordnet branding af
naturparker og ERFA, fælles budskaber/fælles front,
Nudging, nemmere at søge opbakning og råd fra de
grønne organisationer, nemmere at argumentere
for et kommunalt engagement

•

Trusler: Eksterne parter vil observere om vores
handlinger hænger sammen med visionen,
oprydningen i Kærgården, flere naturparker er flere
om opmærksomheden hos fonde, konkurrence,
luftforurening: flyvninger i en vis højde som i
nationalparlen, turistflyvning i området med
helikoptere, at den øvrige del af kommunen ikke
glemmes så folk i hele kommunen er tilfredse,
havaffald, organisering, havvindmølleparken, for
mange mennesker ødelægger atmosfæren

•

Indvielsen er fastsat til den 26. april 2015.

•

Vi har cirka 200.000 kr. til arrangementet.

•

Der tænkes på mad/smagsprøver i samarbejde med
sydvestjyske smagsoplevelser og måske er der
mulighed for at Henne Kirkeby Kro vil holde ’Åben
Kro’.

•

I januar inviterer frivillige, organisationer m.m. til
en workshop, hvor detailplanlægningen med de
forskellige aktører fastlægges.

•

Naturparkrådet opfordres til at komme med en
tilbagemelding for rammerne den 19. december
2014

5. Indvielse af naturparken og
fortællinger i Naturpark
Vesterhavet
•

Dato

•

Forslag til arrangementer

•

Naturparkrådet skal bidrage til, at naturparken
bliver en succes. Frivillighed er en vigtig del og
samskabelse er blevet en stor del af dagsordenen.
På næste møde kommer der et oplæg til
samskabelse i naturparkregi.

•

Vi har et godt samarbejde med Friluftsrådet og de
har hjulpet os med at få det supplerende materiale
godt afsted. De har fået nogle midler fra Nordeafonden, hvor vi skulle sende et uformelt skriv og så
tildeles, der penge til naturparkprojekter fra en
fælles pulje.

•

I det supplerende matariele, som der blev sendt til
Friluftsrådet er der en projektlisten. Listen
opdateres og i denne liste kan de forskellige aktører
og lodsejere opdatere projekterne og tilføje status
m.m.

•

Som forberedelse til møder med ejergruppen
sendes et enkelt skema med projekter, som
opdateres i forhold til hvilke projekter de fremtidigt
byder ind på samt hvilke har de budt ind på.
Skemaet udarbejdes til drøftelse til næste
naturparkrådsmøde.

•

Vi har planlagt møder med ejergruppen i januar.
Her skal gruppen formål m.m. drøftes.
Naturparkrådet bliver briefet om forløbet på næste
naturparkrådsmøde.

•

Desuden har vi formaliseret samarbejdet med
nationalparken, hvor der kommer to årlige formelle
møder og nogle uformelle efter behov.

8. Femårs økonomioversigt

•

Der udarbejdet en samlet udgiftsoversigt for
projekterne.

9. Evt.

•

10. Næste møde

•

19. februar 2015 kl. 14.00-16.00

11. Foreløbige dagsordenspunkter til
næste møde

•

Projektskema og –oversigt

•

Udgiftsoversigt samlet for projekter med multisøjler

•

Skiltning og skiltepolitik

•

Handikapadgang

6. Fremtidige projekter i naturparken
•

Samskabelse

•

Samarbejder med
Friluftsrådet

•

Lokale projekter

7. Fremtidige møder i naturparken
•

Ejergruppen

•

Nationalpark Vadehavet

