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Dagsorden til Naturparkrådsmøde den 19. januar 2017
Vi vil gerne invitere jer til det årets første naturparkrådsmøde. Vi mødes ved Varde Rådhus,
Bytoften 2, 6800 Varde i den lille kantine kl. 17.00-19.00. Vi byder på kaffe/the og et let måltid,
som indtages under mødet.
Deltagere
Preben Friis-Hauge, Naturparkrådsformand, Plan og Teknik
Lisbet Rosendahl, Næstformand, Kultur og Fritid
Colin Seymour, ProVarde
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Merete Vigen Hansen, DN (stedfortræder for Bent Jakobsen)
Preben Nielsen, Udviklingsråd Blaabjerg
Ole Diget, Udviklingsråd Blaavandshuk
Klaus Fries, Naturcenteret, Varde Kommune
Fraværende

Claus Kjeld Jensen, Vardemuseerne
Anders Skov, AVJN
Jørn Petersen, Forsvaret
Bent Jakobsen, DN
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Referent

Lisbeth Christiansen, Naturcentret, Varde Kommune

Velkomst v. Preben Friis-Hauge

Siden sidst
- Efterårsmøde i UR Blåbjerg
Jeg var inviteret til efterårsmødet for at præsentere Naturpark
Vesterhavet til medlemmerne og borgerne i Blåbjerg. Det var en god
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snak om Naturparken og jeg er glad for invitationen for at udbrede
kendskabet til Naturparken.
- Naturparkafgræsningen i den kommende naturparkplan
Emnet om udvidelse af naturparkafgrænsningen i forbindelse med den
nye naturparkplan blev drøftet på mødet. Der tænkes især på en
procedure for en mulig udvidelse i nordlig og østlig retning, og emnet
tages op igen senere på året.
- Vedtagelse af Naturpolitik og Kommuneplan 2017
Preben beretter, at på Varde Kommunes naturpolitik blev godkendt det
seneste byrådsmøde. Der er har været en god politisk dialog om
politikkens indsatsområder, hvoraf en del vil være noget der kommer til
at ske inden for naturparken. Startskuddet for politikken markeres den
30. marts kl. 13, hvor kommunen afholder et naturseminar, hvor jeg
også gerne vil invitere jer fra naturparkrådet til at deltage sammen med
Grønt Råd og Byrådet.
- Nytårskur for frivillige ved de markante markeringer
I mandags havde Visionssekretariatet inviteret de frivillige kræfter ved
Skovens Dag, Nationalparkdagen, Åens Dag og Søens Dag til
Nytårskur/udviklingsmøde. Det var en stor tak til de mange frivillige,
som lægger tid og energi i særligt de store markeringer, som
Kommunen har valgt at sætte større fokus på. Mødet blev også brugt til
at få de frivilliges røster til at forbedre/udvikle arrangementerne.
- Udviklingsplan i Nymindegab
Sekretariatet blev inviteret med til et udviklingsmøde i Nymindegab.
Der var mange spændende forslag til, hvordan kunne udvikle byen for
at få flere besøgende.

Naturparkpartnerskabet
Tirsdag den 20. december fandt den første overrækkelse til de i alt 26
medlemmer sted. Arrangementet var ude i Naturparken i bålhytten ved
Kærgård. Friluftsrådet var repræsenteret ved Hanne Voetmann og jeg
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stod for selve overrækkelsen. Fremadrettet bliver Naturparkrådet
inviteret med til overrækkelsen.
I år er der planlagt to partnerstafet á 1,5 - 2 timers varighed som et
”fyraftensarrangement” i stedet for en partnerdag. Det bliver i maj og
september.

Hvad sker der i 2017
- Større fokus i medierne
Naturparken skal i medierne. Især de lokale medier med formålet at
øge det lokale kendskab og for at motivere borgere til at komme ud i
naturen. Der arbejdes også på at få kortfilmene til Fortællinger i
Naturpark Vesterhavet i broadcast quality, således de bedre kan bruges
i forskellige sammenhænge.

- Arrangementer / deltagelse heri
Filsø Fødevarefestival falder i år i weekenden 3.-4. juni. Der foreligger et
forslag om at lave en fælles kommunal stand med Vardemuseerne,
Varde Kommune, ProVarde og Naturpark Vesterhavet. Der arbejdes på
at samle aktører i Naturparken, som vi også forsøgte på sidste år, og en
arbejdsgruppe for at få målrettet standen og samlet aktørerne.
Derudover arbejdes der på et naturparkarrangement. Sidste år blev det
slået sammen med Nationalparkdagen, men arrangementet bliver for
stort sådan rent geografisk set.

- Nye projekter – fx grejbanker, mini-naturparkguider
Der er flere forskellige projekter på tegnebrættet. Sidst talte vi om et
projekt, som får borgere ud i naturen. Der tænkes især på borgere, som
ikke er vant til at færdes der. Der er etableret et strategisk samarbejde
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mellem Varde Kommune, Vi i Naturen og Friluftsrådet om et projekt
som indeholder flere forskellige elementer. Det er bl.a. frivillighed,
naturuvante borgere ud i naturen, involvering af nye frivillige og en
analyse af hvordan frivillige kan støtte op om naturformidling.
Der bliver foreslået at tage afsæt i eksisterende frivillighedsgrupper fx
kunne der laves en sammenhæng mellem strandrensningerne, som
sommerhusgrundejerforeningerne er med til og oprydningen ved
Henne Mølle Å med 10. klasserne. Strandrensninger og
affaldsindsamlingerne kan formidles med større fokus på Naturpark
Vesterhavet. Evt. få samarbejdspartnere til at hjælpe med at lave en
film.
DN har mange frivillige og også appen Biodiversitet Nu kunne anvendes
og videreudvikles til dette formål. http://www.biodiversitet.nu/
Med inspiration fra sommerens studietur er der også tanker om,
hvordan et projekt om grejbanker kan føres ud i livet. Det vil være
grejbanker, som både kan være for familier på tur, men også for skole
og institutioner, og som kan understøtte frivilliges formidling. Det er to
forskellige målgrupper, men kunne være meget interessant. I andre
naturparker har man lavet mini-naturparkguider, hvor børn ”uddannes”
til at færdes i naturen. Til dette vil Udlodningsmidler og lokale fonde
være interessante.
- Cykeltrøje Cykel for Sagen
Der kom et forslag om at sponsere en starttrøje til Cykel for Sagen.
Mulighederne undersøges.

Årsrapport – online afrapporteringsskema
Danske Naturparker ønsker hvert år en årsrapport og er er også bevidst
om, at skemaet vi tidligere har brugt, er stærkt kritiseret af
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Naturparkerne pga. dens uoverskuelighed. Derfor har Danske
Naturparker ladet sig inspirere af det online formular som
naturvejlederne, der er støttet af Udlodningsmidler anvender til
afrapportering. Her vil de enkelte projektejere få et login til formularen,
så de selv kan opdatere projekter direkte til Danske Naturparker.

Naturparkplan og Vision for Naturparken
Naturparkplanen skal opdateres i 2018 og ved en gennemgang faldt vi
over, at der kun fremgår en mission for Naturpark Vesterhavet og ikke
også en vision. Samtidig med er der sket meget siden vi arbejdede med
vision og mission for efterhånden 4 år siden, og i forbindelse med den
nye naturparkplan virker det til at være et passende tidspunkt for at
arbejde med visionen og missionen igen. Det vil sikkert også være
medvirkende til at målrette naturparkplanens målsætninger.
Det blev aftalt, at der afvikles to workshops. Naturparkrådet bliver
samlet til den første workshop, og til den anden workshop inviteres
Naturparkpartnerskabet med sammen med Naturparkrådet.
Sekretariatet laver et oplæg til workshopsene og processen.

Økonomigennemgang
Økonomien ser god ud, selvom vi har haft nogle større udgifter til
konkurrencer og partnerskabsprojektet. Det skyldes, at projekter og
events er afholdt med projektmidler.
Det giver os et råderum til at tænke nye projekter ind i naturparken,
men også til at køre nogle mere målrettet kommunikation. Midlerne
kan også ”formeres” i fondsansøgninger, hvor en del af pengene kan
bruges som egenfinansiering. Nogle af projekterne er nævnt ovenfor.

Evt.
Naturvejledernetværket i Naturparker har sit første møde i udgangen af
februar. Arrangørerne er NaturKulturVarde og Naturpark Lillebælt.

Afslutning v. Preben Friis-Hauge

