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Referat fra naturparkrådsmøde den 15.4.2015 kl. 14 – 17.00
Anders Skov
Hanne Voetman
Per Skousen
Bent Jakobsen
Helge Knudsen
Preben Friis-Hauge
Torben Brandt Pedersen
Britta Simonsen
Lars Bo Stenderup
Klaus Fries
Lisbeth Christiansen
Afbud:
Lisbet Rosendahl
Xenia Salomonsen
Claus Jensen
Colin Seymour
Siden sidst:
PFH – Nationalpark Vadehavets bestyrelse har besluttet sammen med Thomas Holst Christensen at Thomas
ikke fortsætter. Peter Såby Simonsen er ansat som midlertidig sekretariatsleder. Ny sekretariatsleder
forventes ansat per 1. august. Vigtig information i forhold til samarbejdet med nationalparken.
KLBF – vi har fået tilsagn fra Friluftsrådets Danske Naturparker om et naturparkpartnerskabsprojekt. Det er
240.000 kr. Der kommer mere informationer på et senere tidspunkt.
PFH – Kommunen har modtaget en ansøgning fra Vejers Strandoplevelser i forhold til de kystnære
projekter. I første ansøgningsrunde søgte VK til nogle projekter i Blåvand. Vejers i anden ansøgningsrunde:
aktiv strand. Projekterne kræver dispensation fra klitfredningen.
Indvielse af naturparken
Den 26. april – aktiviteterne på programmet er faste. Nu bruges tiden og ressourcerne på de praktiske ting.
Omdrejningspunktet er naturparken og fortællingerne.
Der ligger nogle opfølgende aktiviteter i ugerne efter.
Programmet ligger på hjemmesiden.
Der kommer radiospots, P4, Facebook, pressen m.m.
Fuglestationen har nogle ringmærkningsture og deres nye ringmærkningslaboratorie er snart færdig. Dette
skal også bruges i forhold formidling til turister og andre besøgende.
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Projekt- og økonomioversigt
Projekt- og økonomioversigten er blevet nedprioriteret i forhold til indvielsen. Der kommer en oversigt per
mail, når indvielsen er overstået og afrapporteret.
Samskabelsesproces
Den 26. april fejrer vi indvielsen af naturparken, som i sig selv er et mål. Naturparkplanen beskriver en
masse ting, men der er også et råderum til at tænke nyt i det her. Derfor er Britta og Lars Bo her i dag for at
hjælpe os med at puste mere liv i naturparken.
Lars Bo Stenderup personale med 2 hovedopgaver: løn til tiden og HR konflikthåndtering, derudover
personaleudvikling og samskabelse.
Britta Simonsen læser designledelse og er i gang med speciale om processer.
En traditionel måde som kommunen plejer at invitere til samarbejde på er mere traditionel: problemstilling
 løsning. Samskabelse er sammen at finde ud af hvilke opgaver, der skal løses. Hvilken opgave står vi
overfor, når der skal liv i naturparken? Hvilke aktiviteter skal skubbes i gang for at tage hul på opgaven, som
vi står overfor?
Alle får lov til at sige noget og vi skal finde den røde tråd i forslag til handlingerne. Dvs. overvejelserne skal
udkrystaliseres til nogle handlinger. Det er vigtigt, at naturparkrådet er enigt om den fælles opgave.
Hvilken opgave står vi overfor for at få pustet liv i naturparken set fra jeres perspektiv?
Helge Knudsen UR Blåbjerg
Som repræsentant er en af de meget vigtige opgaver at få gjort lokalbefolkningen opmærksom på hvad
naturparken kan bruges til og hvad den indeholder. Ikke mange lokale tænker over de værdier deres
lokalområde besidder. Både for at få dem derud og opleve det helt specielle vi har her.
Per Skousen Sydvestjysklandboforening
Repræsentant for landbruget – bunden opgave med at lave naturparken. Borgerinddragelse i meget
begrænset omfang i processen med etableringen af naturparken. Man ser nogle spøgelser i vores branche,
men noget har også en god begrundelse. Mange fravælger den kommercielle tilgang. Sløjfen tilbage til
Helge er at informere om det positive og ikke at der sker regelbegrænsninger. Det er vigtigt at mane
spøgelser i jorden i forhold til naturparken. Det er vigtigt at have for øje, at der ikke bliver skabt nogle
problemer.
Torben Brandt Pedersen, Forsvaret
Fremme lokalt ejerskab. Åbne området op for området, men interessen er ikke alle steder. Hvordan deles
vand og sol lige? Afklaring af hvem der kan bruge området – fx Blåbjerg Plantage (hunde vs MTB). Leje af
arealer
Hanne Voetman, Friluftsrådet og Naturrådet for Filsø
Vigtigt at gennemføre naturparkplanen. Beskyttelse af naturen og friluftsaktiviteter – det er vigtigt at få
synliggjort, at vi gør noget for naturen. Synliggørelse af tilbud, der allerede eksisterer. Fortælle og få de
lokale til at forstå deres lokale værdier. Måske genoptrykke naturparkplanen for der står mange gode ting
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om naturparken og dens herligheder. Få landmændene til at forstå hvad det går ud på. Sogneforeninger og
UR skal aktiveres så man får de oplevelser tæt på. Aktiveret det ”grå guld” fx grundejerforeningerne i
sommerhusområder, hvor man kan lave aktiviteter der vil gavne området. Vigtigt at få børnene ud både i
skoletiden og uden for skoletiden både for naturforståelse og kende deres eget område og deres ophav.
Det handler også om at give dem gode oplevelser.
Bent Jakobsen, DN, leder af Blåvand Fuglestation, tidl. naturvejleder
Give de besøgende en god oplevelse, når de er derude. Det kan gøres på mange måder fx gennem en
strandpolitik. Aktiviteterne kan opdeles i sektioner, så de ikke kolliderer. De besøgende skal opleve noget
om naturens storhed fx fuglenes rejse og sammenhængen i naturen – en viden og en oplevelse af at være i
naturen. Regler og henvisninger til ophold i naturen skal synliggøres. Nogle områder skal gøres mere
naturlige, så biodiversiteten sikres. Når du lærer om tingene, så holder du af dem. Det du holder af, passer
man på.
Anders Skov, AVJN
Værdiskabelse: Oplevelse, Sundhed, Økonomi
værdien for dig som borger, udbytte af naturen, oplevelse  gæster, borger, erhverv, turister
Branding med noget fødevareproduktion, formidling, erhvervsturisme
Kom ud i naturen – der er noget sundt at opleve herud
Vedligehold og beskyttelsen er på mange måder givet på forhånd. Vi har en kerne, som skal bruges til at ud
til folk på.

Preben Friis-Hauge, Formand for naturparkrådet/Plan og Teknik-udvalget
Forskellige niveauer af interesse: Ser vigtigheden i at få forskellige planer til at køre i den samme retning.
Det er vigtigt at vi har en linje og en rød tråd for at sikre hvordan pengeflowet både i forhold til borgernes
midler, men også andre ressourcer, sikres.
lidt mere borgerrelateret – de ni UR-råd fylder rigtig meget. Det er vigtigt at få et fælles ejerskab også
selvom man bor uden for naturparken. Der skal være fokus på oplevelserne. Skabe større forståelse for
hele kommunens naturværdier. Kræve lidt af turisterne.
Naturparkplanen skal selvfølgelig lykkedes.
Lars Bo vil gerne, at deltagerne vil komme med nogle bud på, hvad de fraværende
naturparkrådsmedlemmer ville se som et muligt samskabelsesprojekt:
Colin Seymour, Turistchef ville have fokus på:
Øget forbrug
Større profilering i Tyskland
naturpark skaber rammerne for et større forbrug blandt turister

Xenia Salomonsen, NKV ville have fokus på:
Formidling
Formidlernetværk
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erfaringsudveksling
opkvalificering af formidlere
Formidling af samme fortælling om naturparken/historier
Lisbet Rosendahl, Kultur og Fritid ville have fokus på:
Aktiviteter i forbindelse med arrangementer
Kulturelle arrangementer
synergi mellem siloerne: natur og kultur
Claus Jensen Varde Museum ville have fokus på:
Ressourcer til at synliggørelse af lokalværdierne
- herunder den organiserede formidling
øget brug af frivillige
Brand af naturparken
Formidling af naturen og kulturhistorien

Den røde tråd
Formidling – hvad skal formidles? Vi har ikke talt meget om projekterne og der er ikke særligt mange
konkrete projekter. Der mangler altså en prioritering, som er vigtig for at kunne arbejde videre med
handlingen:
Handlinger
Livstræer
Formidlernetværket
1. Mit naturspot – konkurrence om deres bedste sted i naturparken
Ejerskab: borgerforening, lokale, UR
3. RUBAN: kan udbrede info om Naturpark Vesterhavet
2. større fokus på arrangementer i naturparken

Det er aftalt, at der til næste møde fokuseres der på mit naturspot, RUBAN og eksponering af
arrangementer i naturparken. Naturparkrådet får en opsummering af resultatet.

