Dok.nr. 24143-14
Sagsnr. 11/12126

Referat fra 10. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Torsdag den 20. februar 2014
Sted: Toften 2, 6818 Årre. Mødelokale 2
Tid: 20. februar 2014 kl. 14.00 – 16.00
Deltagere:
Connie Høj, Næstformand for Udvalget for Plan og Teknik
Lisbet Rosendahl, Udvalget for Kultur og Fritid
Klaus. B. Fries, Varde Kommune
Ivar Sande, Varde Kommune
Helge Knudsen, Blaabjerg Udviklingsråd
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Bent Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Søren Malle, Forsvaret
Torben Brandt Pedersen, Forsvaret
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune
Jette Thorup Thomsen, Varde Kommune (referent)
Afbud:
Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Claus K. Jensen, Varde Museum
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond

Dagsorden

Referat


Connie Høj byder velkommen.



Det er første gang Torben Brandt Pedersen fra
Forsvaret er med i rådet, og mødet indledes med en
præsentationsrunde af rådets medlemmer.



Torben Brandt Pedersen er Forsvarets nye
repræsentant i naturparkrådet, idet Søren Malle er
tiltrådt som chef for Borrislejren.

1. Velkomst og præsentationsrunde

2. Godkendelse af referat




Godkendt



Der er i alt indsendt 2 ansøgninger til
mærkningsordningen; Naturpark Åmosen på
Sjælland og Naturpark Vesterhavet. Desuden er der
to ansøgninger som optagelse som pilotpark fra
henholdsvis Lillebælt og Randers Fjord.



Nationalkomitéen indsender anbefalinger om
godkendelse til Friluftsrådet den 14. marts 2014 og
efterfølgende træffer Friluftsrådets bestyrelse
beslutningen om optagelse på baggrund af
anbefalingerne.



Maria-Louise Galamba fra Friluftsrådet har
informeret os om vores indsendte ansøgning og
hvad de lægger vægt på. Hun er dog usikker på om
ansøgningen måske er fyldestgørende og efterlyser
naturforbedringer og fremtidige naturprojekter.

Referat fra sidste møde
(bilag nr. 136670-13)

3. Status på ansøgning om optagelse
i Danske Naturparker

Der er stor utilfredshed for, hvad er forbedring? Det
skal vi have defineret bedre, idet vi jo kun kan jo
kun forholde os til de kriterier som Friluftsrådet har
udstukket omkring optagelse og ikke bare løbende
udvide. Per Skou nævner, at sådanne ændringer er
et godt eksempel på landbrugets forsigtighed i
forhold til nye pojekter.
Friluftsrådet må redegøre hvor og hvordan vi skal
sætte ind for at blive godkendt.
Bliver naturparken ikke godkendt forventes det, at
den kan fortsætte pilotpark i 1 år med henblik på at
ansøge om ny optagelse.

4. Møde i formidlingsgruppen om
etablering af formidlernetværk



Det blev aftalt, at Varde Kommune fortsat til
underbygge vores ansøgning til Friluftsrådet på de
punkter, som Friluftsrådet har tilkendegivet er
mangelfulde.



Hvem skal et formidlernetværk bestå af? Skal der
etableres en styregruppe bestående af personer fra
koordinationsgruppen, naturparkrådet og
formidlingsgruppen. Måske også med deltagelse fra
campingpladserne og udeskole?
Der udfærdiges et kommissorium.



Per Skousen spørger ind til private formidlere. Han
har hørt, at flere ikke har fået respons på deres
henvendelse.
Lisbeth Christiansen svarer, at hun ikke kender til
de henvendelser, de må meget gerne videresendes

til hende. Vi afviser ingen.

5. Økonomi



Hanne Voetmann foreslår vi sætter en annonce i
avisen, hvor vi inviterer formidlere til åbent møde.



Byrådet har bevilliget Naturpark Vesterhavet
250.000 kr. for 2014 og 200.000 kr. de
efterfølgende tre år. Der er nogle poster, som
allerede indgår i naturparkens budget:
o
o
o
o
o

6. Naturparkplan – igangsættelse af
aktiviteter



På næste møde kommer der et mere detaljeret
overblik over økonomien



Oversigten over kommende projekter sendes ud
sammen med referatet. Projekterne drøftes på
næste møde.

(se projektoversigt)
7. Status for


Fortællinger i Naturpark
Vesterhavet



Filsø Fødevarefestival

8. Evt.

Hjemmeside
Programrække om Naturpark Vesterhavet i
samarbejde med TV-Syd
Naturparkkort
Filsø-folder
Filsø Fødevarefestival

Lisbeth fortæller kort om Fotællinger Naturpark
Vesterhavet.


Projektet er støttet af Nordea-fonden og Grøn
Vækst med i alt 8,5 millioner. Projektet er et
digitalt formidlingsprojekt, hvor fortællinger om
områdets natur og kulturhistorie formidles via en
app med korte filmklip, billeder m.m. Der etableres
hotspots til med gratis wifi på i alt 6
formidlingspunkter. Næste store milepæl er
testning af applikationen i slutningen af marts for
evt. fejl.



Naturpark Vesterhavet skal naturligvis også være
repræsenteret ved Filsø Fødevarefestival der
afholdes i pinsen den 8-9. juni. Colin Seymour
forhandler om med arrangørerne om en fællesstand
for forskellige organisationer og virksomheder i
Varde Kommune. Der er pt tilmeldt 22
aktører/stande



Lisbeth Rosendal gør opmærksom på, at der også i
år Vadehavsfestival ved Blåvand fyr. Det er et
tilbagevendende arrangement, der afholdes hvert
andet år. Det er Kommunerne i Tønder, Fanø,
Esbjerg og Varde, der er sammen om projektet, og
der vises bla. kunst og naturprodukter. Lisbeth
Rosendal vil sende brochure til Naturparkrådet via
Lisbeth Christiansen, hvor en japansk kunsterne
inviterer på østers safari med henblik på sit

kunstværk, som kan ses den 3.- 5. september

9. Næste møde:



Connie Høj runder af, og takker Søren Malle for
deltagelse og godt arbejde i Naturparkrådet.



Nyt punkt på dagsorden næste gang: Økonomi,
hvor meget har vi brugt, hvad er på budgettet
fremover.

Den 18. juni 2014 kl. 14.00 – 16.00
NaturKulturVarde, Skovboligen, Roustvej 111, 6800
Varde. den 18. juni 2014 kl. 14.00 – 16.00

10. Tilføjelse til punkt 3 (19.6.14):

Bent Jakobsen påpeger, at der er for lidt omtale af
naturen i vores ansøgning til Friluftsrådet, hvilket kan
være et problem. Det er også et problem, at der ikke
var sket noget med arbejdet med strandpolitikken det
seneste år.

