Dok.nr. 69192-13
Sagsnr. 11/12126

Referat fra 8. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Torsdag den 16. maj 2013
Sted: Blåvandshuk Danhostel, Kursus & Idrætscenter, Strandvejen 1 – 2, 6840 Oksbøl
Tid: 16. maj 2013 kl. 14.00 – 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. Jensens Fond
Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Søren Malle, Forsvaret
Jette Thorup Thomsen, Varde Kommune (referent)

Afbud:
Ole Diget, Blåvandshuk Udviklingsråd.
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening.
Claus K. Jensen, Varde Museum.
Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond.

Dagsorden

Peter Nielsen giver en kort
introduktion til stedet

Referat
Peter Nielsen fortæller om Blåvandshuk Danhostel,
Kursus & Idrætscenter.
Mange af brugerne til hallerne og motionsafdelingen,
kommer fra lokale foreninger, skoler og militæret. Om
sommeren er især svømme- og badeland velbesøgt,
ca. 30.000 gæster.

Det gamle Rådhus i Oksbøl er p.t. under ombygning.
og vil, når det står færdigt, få mødelokaler og 60 nye
overnatningspladser. De vil dermed have kapacitet til at

huse flere store
sengepladser.

arrangementer,

med

ialt

200

De har rigtig mange kursister, ca. 80 privatfester og
forudbestillinger helt frem til år 2018.
Beliggenheden og den storslående natur og aktiviteter
er et stort aktiv for dem.

1. Godkendelse af referat



OK



Naturparkplanen er i høring frem til den 10. juni.



Til Borgermødet den 24. april 2013 på Henne
Stationskro var der 65 deltagere.

Referat fra sidste møde (bilag
nr. 25726-13)



2. Siden sidst


Naturparkplanen i høring
Tidsplan
Håndtering af høringssvar



Borgermøde i Henne
Stationsby

Nogle af Lodsejerne var utilfreds med ikke at være
bedre informeret/oplyst om planen for Naturpark
Vesterhavet.
Flere var nervøse for, at ejendomsret og brugsret
på deres ejendom ændres. Afgrænsning.
Preben Olesen: Varde Kommune kan ikke give
nogen garanti for hvad der kommer til at ske i
fremtiden, men lige nu er der ingen ændring i
muligheden for anvendelse af arealer.
Ivar Sande: Det er ikke Naturpark Vesterhavet der
vil lave restriktioner for deres marker, kommer der
nogen, bliver det fra staten.
Der blev opfordret til at indsende høringssvar.
Efterfølgende er lodsejerne inviteret til dialogmøde
den 10. juni 2013 kl. 19.00 på Danhostel,
Blåvandshuk Idrætscenter i Oksbøl, hvor også Per
Skousen vil være til stede.
Der er indkommet ca. 40 høringssvar.



Nyt fra Friluftsrådet
Ny kontaktperson

I stedet for Bjarni Serup er den nye kontaktperson
for Danske Naturparker Maria-Louise Galamba.
Offentliggørelse af mærkningsordningen Danske
Naturparker, er stadig forventet i juni 2013.

Offentliggørelse af
mærkningsordningen
”Danske Naturparker”

3. Strandgruppen: Kortlægning af
strandene v/ Charlotte Horn

Ellers ikke nyt vedr. ansøgningsfrist og procedure



Charlotte Horn beklager den sene udsending af
materialet, og påpeger at det kun er et 1. udkast,
der mangler en del opfølgning. Evt. forslag må
meget gerne sendes til hende.



Hun fortæller om kortlægning og sektionering,
synliggørelsen på typer af strande i området.



Det er vigtigt med praktisk information og skiltning
m.h.t. baderåd, om aktiviteter, som cykling, ture
osv.



Vi skal passe på vores turister, afgrænse steder på
stranden.



F.eks. hvor må man ride, surfe og flyves med
drager osv.



Colin Seymour: Naturpark Vesterhavet skal være
med til af guide trafikken, så den er til mindst gene
for lodsejerne.



Vi skal skabe en god dialog.



Grundejerne skal informeres i god tid, så vi ikke
ender i samme situation, som ved borgermødet i
Henne.



Helge Knudsen: Nationalpark Thy har haft samme
problem. Foreslår at Per Skousen retter
henvendelse til dem for gode råd m.h.t. lodsejerne.


4. Evt.



Preben Olesen: Senest pr. 31-12-2013 skal der
laves en evaluering på Naturpark Vesterhavet.
Hvad skal der ske fremover, hvad med driften? Skal
der evt. nedsættes nogle arbejdsgrupper, evt. ad
hoc gruppe.



Efterfølgende søge fondsmidler.



Ivar Sande Det er vigtigt der laves en evaluering
der kan bruges de næste 4 år.



Xenia Salomonsen gør opmærksom på, at der
den 19. og 20. maj afholdes Filsø Fødevarefestival,
hvor NatuKultur Varde og Varde Erhvervs- og
Turistråd også vil være repræsenteret.



Bent Jakobsen fortæller, at den sjældne
Sandterne er observeret ved Filsø, foreløbig har den
været der i 12 dage. Spændende om de vil yngle
der. Stort aktiv for Filsø.



Fastsættes senere

5. Næste møde:
25. september kl. 14.00 – 16.00

