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Referat fra Naturparkrådsmøde den 25. maj 2016
Deltagere
Preben Friis-Hauge, Naturparkrådsformand
Lisbet Rosendahl, Næstformand for Naturparkrådet
Colin Seymour, ProVarde
Claus Jensen, Varde Museum
Bent Jakobsen, DN
Hanne Voetmann, Friluftsrådet kreds syd
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Preben Nielsen, UR Blaabjerg
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Klaus Fries, Varde Kommune
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune (referent)

Afbud
Anders Skov, AVJN
Jørn Petersen, Forsvaret

Velkomst v. Preben Friis-Hauge
Denne gang holder vi sommerafslutning, efter det første halve år med mange gode projekter i
naturparken. Senest var Nationalparkdagen med et ret flot deltagerantal. Vi byder velkommen til
de 2 nye naturparkrådsmedlemmer Preben Nielsen fra UR Blåaabjerg og Jørn Petersen fra
Forsvaret, som desværre er fraværende i dag, efterfulgt af en kort præsentationsrunde af de
øvrige medlemmer.

Siden sidst
Der holdes et naturmøde 26.-28. maj i Hirtshals. Preben FH deltager i Skolestue for lokalpolitikere
torsdag aften.
Naturparkens første nyhedsbrev er publiceret. Den er blevet vel modtaget.
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Nyt fra Danske Naturparker: Naturpark Nakskov Fjord er blevet optaget som naturpark med
udgangen af april i Danske Naturparker.
Deltagelse i Friluftsrådets frivillighedskurser – Naturpark Vesterhavet har været vært ved et af
kurserne. Til kurset var der et oplæg om Varde Sommerland og om den positive stemning, der her
hersker i frivillighedens navn. Den anden del af kurset afvikles i udgangen af august ved Blåvand
Naturcenter. Der har ligeledes væres afholdt frivillighedskursus hos Naturpark Åmosen, hvor
NaturKulturVarde har deltaget.
Projektet med at udvikle et naturparkpartnerskab, som vi har fået tilskud til fra Friluftsrådet, har
været godt i gang hen over vinteren og foråret, hvor flere aktører var samlet for at drøfte hvordan
et partnerskab kunne formes. Der kom mange konstruktive input, som der er blevet arbejdet
videre med. Hanne Voetmann vil senere give os et indblik i resultatet af workshoppen – tak for det
til Hanne.
Filsø Fødevarefestival var velbesøgt med i alt 10.000 gæster. Der var mange forbi naturparkens
stand - især cykelkort og vandrerkort var noget af der gæsterne tog med hjem. Som jeg kort
nævnte tidligere – har der været afholdt nationalparkdag. Hvor Varde Kommune også slog dørene
op til Naturparken og samtidig markere kommunens vision. Der var aktiviteter langs vestkysten fra
Skallingen til Nymindegab.
Nyt fra Vi i naturen-visionssekretariatet ved Klaus. Visionssekretariatet ledes af visionspilot Kirstine
Gottlieb. Varde Kommunes vision Vi i Naturen skal lægges godt fra land og det er Kirstine Gottlieb
nye rolle. Det er ikke et stort sekretariat og det består blot af Kirstine Gottlieb og et par ekstra
hænder, der hjælper i ny og næ. Det er tanken, at energien skal bl.a. komme eksternt fra
forskellige hjørner og aktører, og lige nu handler det om at udbrede kendskabet til visionen. I løbet
af året er der 4 store markeringer: Skovens dag, Nationalparkdag, Varde Å dag og
Karlsgårdedagen. Derudover er der et samarbejde mellem naturparken og visionssekretariatet for
at give det ekstra fokus.
Velkomst til Filsø ved Klaus – der har i længere tid været tale om at få realiseret en attraktiv
velkomst. Det er blandt andet et projekt, som ligger hos RealDania. Det er toiletfaciliteter, en
ellipse ud over vandet med oplysninger, forbedrede p-forhold med busholdepladser.
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Desuden er Naturfonden ved at opføre et nyt fugletårn ved Langodde. Der vil være en lille
indvielse den 1. juli og når hele velkomsten ved Filsø indvies, får fugletårnet også mere
opmærksomhed.

Fremlæggelse af Naturparkpartnerskabet ved Hanne Voetmann
Nedsat en lille arbejdsgruppe til at udvikle et naturparkpartnerskab, Xenia, Hanne, Colin, Lisbeth
og Helle Eckmann. I februar have vi en workshop, mens den anden workshop blev aflyst grundet
for få tilmeldinger.
Vi fokuserer på tre kategorier:
Partnere: man skal være i NPVE, fx B&B Hotel, iskiosk og skal gennemføre et obligatorisk kursus
for optagelse. Der vil være et aftenmøde af 3 timers varighed 2 x gange om året. Opstart er i
efteråret 2016. Der fokuseres på: Hvad kan man opleve her, de vigtigste oplevelser, hvordan
formidles NPVE. Det er obligatorisk at deltage i partnerdagen. Her vil man blive ført ajour med de
sidste nye tiltag, der vil være fokus på et særligt område, netværk, prøve lidt på egen krop.
Forudsætningen er, at medarbejdere har kendskab til de 10 vigtigste oplevelser og eksponerer
NPVE når det er relevant. Diplom, se Hannes oplæg
Formidlingspartnere: behøver ikke at have bopæl i NPVE, men formidler Naturparken. Der er
samme kriterier som for partnerne. Desuden forpligter formidlerne sig til at deltage i et
formidlernetværk. Får samme materialer og et tøjmærke.
Ambassadører: uanset bopæl, ønsker at støtte op om NPVE. Sommerhusejere, erhvervsdrivende.
Lækker plakat får lyst til at hænge den op, velkomstmappe, nyhedsbreve
Ceremoni
køres frem til ny naturparkplan og evalueres herefter. Emaljeskilt undersøger priserne. Flag pris
undersøges

Aktiviteter/projekter i Naturparken
Fotokonkurrence i forbindelse med Fortællinger i Naturpark Vesterhavet har vi mulighed for at
lave nogle konkurrencer i løbet af sommeren. Vi vil gerne lave en photo-walk, hvor der i et tidsrum
på 2 timer tages billeder på en af de korteste ture i appen. Det handler altså om motivet knyttet til
fortællingen. Det bedste billede kåres og vinderen præmieres. Ved udvælgelsen lægges der ikke så
meget vægt på teknikken, men derimod på motivet og billedets stemning.
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Publikationer er på vej! Der er kommet et opdateret vandrerkort med de 10 bedste oplevelser på
bagsiden og andre info om Naturpark Vesterhavet. Desuden er der en ny udgave af Filsø-folderen
på vej. Den er stadig meget efterspurgt af besøgende og turister.
Nationalparkdagen foregik den 22. maj. Især Skallingen, Tirpitz og Vejers havde mange besøgende,
men der var også en del fremmødte ved Blåvand Naturcenter og i Nymindegab. Hvis der er
kommentarer, som er relevante at få med til evaluering af arrangementet i juni, bedes I gerne
sende dem til Lisbeth lilo@varde.dk. Mange besøgende de forskellige steder. Mange børn med
som også hyggede sig.
Kort orientering om Hennegårds Klitter ved Klaus.
Området er omfattet af en fredningskendelse. Lige nu foretages der en gennemgang af området
for at finde muligheder til at fastholde lysåben, bl.a. rydninger. Tidshorisonten afhænger af
lodsejere og grundejere. Der er kommet nye ejere, som der indgås en dialog med.
Et andet projekt er Vrøgum Kær, hvor der er aftalt, at en medarbejder kortlægger området for at
lave en plejeplan.
Formidlernetværk ved Xenia Salomonsen
NaturKulturVarde har søgt midler ved Friluftsrådet til at løfte flere opgaver bl.a. et
formidlernetværk. Inden sommerferien indkaldes formidlere til det første møde i netværket.
Denne lille kerne vil være de første partnere i formidlerkredsen. Tanken er, at netværket skal være
en samskabelsesproces – hvad kan vi, vil vi, skal vi i dette netværk.

Økonomigennemgang (se vedhæftede bilag) ved Lisbeth
Der har været udgifter til nogle publikationer og en suppleringstank ved Filsø for at reducere
antallet af tømninger samt undgå overløb ved toiletbygningen.

Evt.
Der er postiv stemningen blandt medlemmerne til at flytte mødetidspunktet med start sidst på
eftermiddagen fx kl. 16.00 – 16.30
Preben Nielsen foreslår, at der kigges nærmere på opsætningen af skiltning som i Nationalpark
Vadehavet for at fremme kendskabet til området og bevidstheden om Naturparken

Vi skal på tur!
Mødested er Blåvandvej 87
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Afslutning v. Preben Friis-Hauge
På gensyn den 1. september kl. 16.30 … grundet sommerferie har I den foreløbige
dagsorden i hænde 3 uger før – altså den 11. august.

