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Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Torsdag den 28. februar 2013
Sted: Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25, 6715 Esbjerg N (ved Esbjerg Lufthavn)
Tid: 28. februar 2013 kl. 13.00 – 16.00

Deltagere:
Preben Olesen, 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
Claus K. Jensen, Varde Museum
Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond
Colin John Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Søren Malle, Forsvaret
Jette Thorup Thomsen, Varde Kommune (referent)
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune (referent)
Afbud:
Ole Diget, Blåvandshuk Udviklingsråd
Dagsorden

Torben Jensen introducerer kort Jysk
Landbrugsrådgivning og deres
forretningsområder

Referat
Torben fortæller om Jysk Landbrugsrådgivning og
deres forretningsområder, datterselskaber inden for
advokatrådgivning, benchmarking m.m.
IT-området vokser hastigt bl.a. inden for
dyrelægebranchen, tandlægebranchen, hosting
(infrastruktur og setup) osv.

1. Godkendelse af referat




Godkendt



Jette Thomsen retter henvendelse til
Udviklingsrådet Blåvandshuk vedrørende deltagelse
i naturparkrådet.



I december sendte vi et brev til
sommerhusgrundejerforeningerne i
naturparkområdet. Der er kommet en henvendelse
fra Nymindegab Grundejerforening, som havde et
forslag, og som gerne ville fortælle lidt om
Naturpark Vesterhavet på deres
grundejerforeningsmøde i starten af februar.



På mødet i oktober foreslog Preben Olesen at vi
arrangerede en studietur til en anden naturpark. En
tur til England eller Tyskland men én overnatning
løber op i over 50.000 kr. og det har vi ikke råd til.
Colin Seymour vil gerne spørge om der er midler til
en studietur i destinationsprojektet, som fokuserer
på nye samarbejdsformer, hvad naturparkprojektet
er.



Ivar Sande beretter om mødet med Naturstyrelsen
den 27.02.13. Vi har været i dialog med
Naturstyrelsen omkring naturparken.
Naturparkplanen blev gennemgået med Ulrik
Lorenzen og Søren Rask Jessen, som gav
indtrykket, at Naturstyrelsen er positiv indstillet
over for Naturpark Vesterhavet. De ønsker dog
fortsat ikke at deltage i naturparkrådet, men
bidrager bl.a. med billeder til planen.



Præsentation af Jette Thomsen, som fremtidigt vil
betjene naturparksekretariatet, idet Lisbeth
Christiansen overgår til Fortællinger i Naturpark
Vesterhavet. Jette Thomsen er ansat hos Natur og
Park til juni 2014.



Jette Thomsen har tidligere været beskæftiget med
bogholderi og har senest været hos Dahl Advokater
i Esbjerg som receptionist.



For nylig har Ivar Sande, Klaus Fries og Lisbeth
Christiansen haft et møde med Mads Ellegaard fra

Referat fra sidste møde (bilag
nr. 1026662-12)

2. Siden sidst

3. Info om sekretariatsbetjening

4. Status for certificering af
Naturpark Vesterhavet

Friluftsrådet vedrørende certificering. Friluftsrådet
regner med at mærkningsordningen offentliggøres i
starten af juni og at ansøgningsfristen for
naturparkerne om certificering i
sensommeren/starten af efteråret 2013 er medio
juni.

5. Status fra arbejdsgrupperne


Hjemmesiden



Formidlingsgruppen



Kortmateriale



Strandgruppen



Ved udnævnelsen af Naturpark Vesterhavet som en
officiel naturpark under Danske Naturparker vil der
laves et arrangement, som markerer den officielle
åbning.



På naturparkrådsmødet i maj kommer der
yderligere informationer om status og ansøgningen
skal godkendes af naturparkrådet



Colin Seymour spørger ind til markedsføringen af
naturparken op til den kommende sæson, når den
endnu ikke er certificeret. Ivar Sande og Preben
Olesen svarer, at uanset hvad, så eksisterer
Naturpark Vesterhavet om vi bliver certificeret eller
ej.



Preben Olesen foreslår, at vi tager kontakt til
pressen med oplysninger om hvor langt er vi, hvad
er vores håb og ønsker for naturparklen er. Ivar
Sande understreger, at der er nogle ting, der skal
tænkes sammen bl.a. naturparkplanen og
offentliggørelsen. Claus Jensen synes, at planen er
en fin anledning at komme i pressen med, når den
er klar til at komme i høring



Hanne Voetmann mener, at pressemeddelelsen skal
sendes ud nu for at informere om, hvad der sker i
nærmeste fremtid og at planen kommer i høring i
juni. Når planen er ude, kan den store presseomtale
ske.



Hjemmesiden er blevet omstruktureret med henblik
på en struktur til den egentlige hjemmeside, når
naturparken ikke længere er et pilotprojekt



Søren Malle har taget en kasse af Forsvarets nye
foldere om Oksbøl Skyde og Øvelsesterræn og
foreslår. at den digitale folder lægges ind på
hjemmesiden



Angående kortmateriale er vi i færd med at
udarbejdet 3 x 10.000 kort, hvor der kommer info

på bagsiden lignende NaturKulturKanon-kortet

6. Præsentation af oplæg om
formidlingsnetværk (dokumentnr.
18872-13)

7. Naturparkplan



Strandgruppen er ved at være færdig med
kortlægningen af strandene og deres forslag til
sektionering. Arbejdet præsenteres af Charlotte
Horn på næste naturparkrådsmøde. Forskellen på
en sektionering og zonering er at førstnævnte er en
fremhævelse af de gode steder, hvor de gerne må
være, fremfor at lave forbud som ved zonering.



Ivar Sande fortæller, at der lægges op til et forslag
til, hvordan en sektionering kan være i
naturparken. Hvis Naturparkrådet synes godt om
forslaget, så skal det videre til Byrådet og efter
behandling i Byrådet vil Varde Kommune have sin
egen strandsektionering. Det bliver samtidig en
synliggørelse af, hvor mange typer strande vi har i
området. Kritiske spørgsmål som strandkurve og
vandscooter kan der også tages stilling til her.



Oplægget til et formidlingsnetværk er sendt med
dagsorden som bilagsmateriale.



Formidlingsgruppen har drøftet, hvordan Naturpark
Vesterhavet kan bruges aktiv i aktørernes
formidling. Udgangspunktet er et netværk, der i
starten mødes én gang om året og naturparken er
fødselshjælper. Behovet for flere netværksmåneder
i løbet af et år vurderes senere.



Colin Seymour spørger, hvad snitfladen er i forhold
til Vadehavets formidlerforum. Der tages
udgangspunkt i Nationalpark Vadehavet og
Nationalpark Thy for at lade os inspirere af deres
koncept



Naturparkplanen er klar til at gå i udvalg, men
ellers er den parat til at gå i udvalget med nogle få
redaktionelle ændringer i planen



Xenia Salomonsen foreslår, at man i
naturparkplanen sætter det som målsætning at
inddrage lokalbefolkningen og nævne konkrete
forskningsprojekter, som viser at vi er ambitiøse.
Det ville være god PR for naturparken.



Naturparkplanen rammer niveauet fra Friluftsrådet
og de øvrige naturparker. Naturstyrelsen ønsker, at
det fremgår tydeligere af planen, at Forsvaret,

Naturfonden, Naturstyrelsen og Varde Kommune
har planer for deres respektive arealer.


Lisbet Rosendahl spørger indtil, hvordan planen er
fremadrettet. Hun har tvivl om Beach Marathon er
relevant at have med i planen. Lisbet spørger også
indtil, hvilken type høring kommer den i?



Naturparkrådet sender en plan til godkendelse i ØK
og Byrådet. Der indkaldes til borgermøde i
naturparkområdet, hvor folk kan spørge ind til
planen og projektet.



Bent Jakobsen spørger om beskyttelse og
benyttelse skal fremgå af planen.



Preben Olesen synes, at det er vigtigt at lytte til
Naturstyrelsen, når de nu er positiv indstillet over
for naturparken



Projekter med lodsejerne aftales separat og ikke
fremgå konkret af naturparkplanen



Xenia Salomonsen nævner en kommende ph.d.afhandling i forskning af sommerfugle, og synes
derfor det kunne være nærliggende at forskningen
med i naturparkplanen.



Per Skousen kommenterer på, at kommuneplan er i
høring fra marts til maj og spørger om borgermødet
afholdes inden kommuneplanen vedtages? Grunden
er, at naturparkens afgrænsning er til godkendelse



Kommuneplanen er for naturparkens fysiske
ramme, mens naturparkplanen er fyldet



Ifølge Per Skousen kunne man forestille sig, at
nogle gerne ønsker, at afgrænsningen udvides



Helge Knudsen nævner, at det bliver svært at nå at
holde møde inden kommuneplanens høring er ovre.



Ph.d. kan laves inden for den ramme, der er nu
ifølge Anders Skov. Der mangler måske et setup og
der skal laves individuelle aftaler med lodsejerne.



Claus Jensen synes, at Xenia Salomonsens pointe
med PR er rigtig, men vi skal passe på med at lave
for mange detailplaner i naturparkplanen for at
sikre den brede opbakning. Bagefter kan man lave
alle de forskningsprojekter som er med til at
kvalificere området som naturpark.

8. Evt.



Colin Seymour kommenterer på forsiden og brugen
af logoer



Claus Jensen beder om at den opdaterede tidsplan
sendes ud med referat. Hvis naturparkplanen
sendes i høring i slutningen af april, vil der være et
overlap mellem kommuneplanens og
naturparkplanens høringsperiode



Varde Erhvervs- og Turistråd giver ros hele vejen
rundt om bordet



Angående pressen er planen, at vi går ud i pressen
nu her. Hanne Voetmanns tanker bruges som
inspiration. Nyheden er både en appetitvækker til
det politiske liv og til borgerne



Varde Kommune har vundet sit eget udbud om
strandrensning. Årets første strandrensning finder
sted en uge før påske den 23.3.13, så strandene er
klare til at modtage gæster



Varde Kommune er blevet spurgt til Blå Flag ved
Henne Mølleå. Det er en Blå Flag strand, men det er
blot ikke markeret ved Henne Mølleå.



Ta’ på tur folderen kommer på gaden lige før påske
og nu også med offentlige tur på engelsk



Søren Malle fortæller om de 14 nye infotavler, som
er sat op ved relevante indgange til Forsvarets
arealer. Ved tavlerne kan man også finde den nye
folder. Der er allerede en rigelig afsætning



Colin Seymour nævner, at Varde Kommune er ved
at udskifte de kommunale infotavler med nye kort.
Der er nu også qr-koder på tavlerne.



Ivar Sande beretter om Fortællinger i Naturpark
Vesterhavet og det næste stykke tids arbejde. Der
skal være formidlingspunkter ved Blåvandshuk Fyr,
Tirpitz, vandrehjemmet ved flygtningekirkegården,
Nørre Enge, Nymindegab og Karlsgårde. I den
kommende tid vil der blive lavet aftaler med
lodsejere, fastlæggelse af stier og ture,
udbudsmateriale til leverandør af app, billeder, film
mv.,



Claus Jensen beretter om Tirpitz-projektet den 16.
maj



Colin Seymour fortæller, at Blåvandshuk Fyr lukker
i 5-6 uger pga. renovering

9. Næste møde:



Torsdag den 16. maj 2013 kl. 14 – 16

10. punkter til næste gang



kortmateriale

