Dok.nr. 78260-14
Sagsnr. 11/12126

Referat fra 11. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Torsdag den 18. juni 2014
Sted: NaturKulturVarde, Den gl. Skovfogedbolig, Roustvej 111, 6800 Varde
Tid: 18. juni 2014 kl. 14.00 – 16.00

Deltagere:
Preben Friis-Hauge, Naturparkrådsformand / formand 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
Torben Brandt Pedersen, Forsvaret
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune
Afbud:
Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond
Claus K. Jensen, Varde Museum
Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd

Dagsorden

Referat


1. Velkomst ved
naturparkrådsformanden

Preben Friis-Hauge byder velkommen og
præsenterer sig selv. Han er som udvalgsformand
for Plan og Teknik blevet formand for
naturparkrådet. Desuden er Preben fungerende
mødeleder for det rådgivende udvalg for
Vadehavssamarbejdet. I et længere stykke tid, har
han fungere som medlem af nationalparkrådet for
Nationalpark Vadehavet, hvor han er udpeget af

den lokale Fiskeri-LAG. Som udvalgsformand sidder
han også med posten som formand for Varde
Kommunes Grønne Råd. Ved siden af
politikerjobbet arbejder Preben hos Forsvaret i
Oksbøllejren.
2. Godkendelse af referat




Referat fra sidste møde
(bilag nr. 23143-14)

Bent Jakobsen har nævnt på sidste møde, at der
manglede mere natur i ansøgningen til Friluftsrådet
og at strandsektionsgruppen ikke fungerer.
Referatet fra 20.2.14 justeres med Bents
kommentarer

3. Nyt om ansøgning om optagelse i
Danske Naturparker


Opsamling fra møderne
med lodsejerne



Møde med Maria-Louise
Galamba



Behandlingen af tillægget



Ellers ingen kommentarer til referatet.



Klaus Fries beretter, at der i Friluftsrådets svar på
optagelse i Danske Naturparker er fem punkter, der
skal uddybes/styrkes. Dette arbejde har Ivar, Klaus
og Lisbeth taget fat på og der er igangsat møder og
dialog med Naturstyrelsen, Forsvaret, Naturfonden
og Friluftsrådet. Vi samler nu sammen og arbejder
videre med tillægsansøgningen



Mange af de nævnte punkter er nogle aktiviteter,
der allerede udføres i naturpark-området, men har
ikke fremgået i ansøgningsmaterialet. I det
uddybende materiale vil der ligeledes være fokus
på også at medtage relevante forprojekter og
forundersøgelser. Det er bl.a. om forundersøgelser
for plejeprojekter på fredede områder i
naturparken. Det kunne have en positiv effekt på
ansøgningen at nævne fx Henne Gårdsklitter. Der
er også forbedringspotentiale både natur- og
formidlingsmæssigt ved Tane Sø, bl.a. er der et
fugletårn, der ikke fungerer.



Kommunen har haft et møde med Maria-Louise
Galamba fra Friluftsrådet og har fået uddybet
behovet for suppleringer i ansøgningsmaterialet.
Friluftsrådet er dog fortsat skeptiske overfor vores
strandsektionering og har spurgt nærmere ind til
konceptet. Maria-Louise Galamba synes den
nærmere lå under formidling og der skal være mere
tydelighed om hensigten med konceptet.



Det understreges, at det er vigtigt, at Naturpark
Vesterhavet også handler om at være der for
naturens skyld og ikke kun for turisterne. Derfor

anbefales det at der i højere grad og sker
beskrivelse af de projekter der kendskab til.

4. Naturens Dag 14. september 2014



Det videre arbejde forløber således, at forslag til
ansøgningen sendes til kommentering i
naturparkrådet. Ansøgningen skal også godkendes
politisk, da Varde Kommune er ansøgeren. Af
praktiske hensyn vil denne behandling ske før
drøftelse i naturparkrådet under det kommende
møde. Forvaltningen vil dog i beslutningen foreslå
at evt. ændringer fra naturparkrådet kan
indarbejdes. Ansøgningsfristen er 1. november for
en administrativ godkendelse. Der er intet
kendskab til behandlingstiden i Friluftsrådet.



Helge Knudsen foreslog, at det på et tidspunkt
måske burde nævnes i en dialog med Friluftsrådet
af fremgangsmåde ikke har været optimal. Det
kunne få Friluftsrådet til at kridte banen op lidt
tidligere i forløbet. Enhver frivillighed bliver dræbt,
når forløbet kører som dette eksempel og det havde
været rart med nærmere afklaring om kriterierne.
Afstemte forventninger til hinanden gør arbejdet
lettere og behageligere.



Den 14.9.14 afholder Friluftsrådet sammen med
Danmarks Naturfredningsforening arrangementet
Naturens Dag. Naturparkerne er blevet inviteret til
at deltage. Der er et hovedtema, som er ”Find vej i
naturen”, men det er frivilligt om naturparkrådet
ønsker at holde sig til temaet. Det er muligt at søge
om midler hos Tips- og Lotto-midlerne til dagen.



Helge Knudsen vil gerne lufte det for Blaabjerg
Udviklingsråd for at øge frivilligheden i naturparken.
Måske har de nogle forslag til gode idéer



Varde Kommune kontakter Naturstyrelsen og
Naturfonden for at høre om de har lyst til at deltage



Bent Jakobsen foreslår, at arrangementet afholdes
på fuglestationen med temaforslaget ”hvordan
finder fuglene vej?”



Der er foreslået, at naturparkrådet laver en brain/idéstorm, så vi har lidt forskellige temaer at vælge
ud fra. Fristen for indsendelse af idéer er
torsdag den 3. juli 2014

5. Kommissorium for
formidlingsgruppe




På sidste møde drøftede naturparkrådet, at
formidlingsgruppen har brug for et kommissorium,
hvor møder, opgaver m.m. fastsættes og hvordan
vi får inddraget de forskellige formidlere



Xenia Salomonsen knytter en kommentar til vores
oprindelige tanke. Det er naturligt at se på, hvad
der foregår i Vadehavets Formidlerforum. Her kan
vi hente inspiration og erfaring. I forhold til formål
og opgaver er det ikke formidlergruppens formål at
lave en uddannelsesdag men at formidle om hvad
en naturpark og bidrage til et løft i vidensniveauet
hos skrankepersonale.



En af formidlingsgruppens og naturparkrådets
fornemste opgaver er at kompetenceudvikle og
formidle viden om naturparken. Folk kan ikke
forhindres i at formidle i NPV, men vi kan være
medvirkende til at øge kvaliteten. Det kan man
gøre ved at kvalitetssikre og det kan være god idé
at lave en formidlermærkningsordning i
naturparken. I forhold til skrankepersonale er det
også vigtigt at få en vidensdeling med dem.



I Nationalparkerne har de formet et
nationalparkpartnerskab, hvor der er nogle krav til
medlemskabet. Bl.a. deltagelse i min. en workshop
om året og nævne nationalparken på aktørens
hjemmeside. De nævnes så også på
nationalparkens hjemmeside.



Naturparkrådet burde nærmere overveje at lave en
garant for formidlere og her kommer indhold og
materiale i spil og i en så høj kvalitet at formidlerne
også bliver tilfredse. Vi skal dog være påpasselige
med at det ikke bliver sværere at være formidler i
en naturpark end i en nationalpark. Alle officielle
udbydere i kommunen er naturligvis gode nok.
Problemet er de små private som har formidling
som bijob. Det man oplever ofte med private
småformidlere er, at de giver deres egne meninger
til kende.



Det er relevant at drøfte hvor overliggeren skal
ligge. Kan en formidler med nicheviden lave
guidede ture selvom vedkommende ikke ved mere
sit interessefelt? Naturparkrådet kan ikke
kontrollere alt hvad der sker, og det skal vi heller

Kommissoriet gennemgås
på mødet

ikke. Der er et ønske om, at gæster der kigger og
søger hos naturparken får et validt bud på en
formidler

6. Økonomi


Overblik over forbrug



Kommende udgifter



Der er enighed om vidensdeling i stedet for
uddannelsesarrangement. Xenia Salomonsen og
sekretariatet finder en formulering sammen som
sendes med referatet ud. Vi skal også skele til
Vadehavets formidlerforum og bruge deres
erfaringer og skabe synergi



Den forudgående diskussion lyder til at der burde
laves en retningslinje. Der er ingen tanker om, at
det skulle være en forbudsting, men lidt mere som
en vejledning til formidling i Naturpark Vesterhavet



Måske kunne man give formidlingsgruppen en
arbejdsopgave, der lyder at beskrive, hvad man
skal kunne for at blive godkendt formidler i
naturparken? Hvor længe er en godkendelse
gældende? Senere kan vi lave et oplæg til
partnerskab



Ivar Sande får opgaven at få formuleringerne med
ud sammen med referatet



Der er en gennemgang af økonomien. Der spørges
mere indtil naturparkkort og genoptrykket. Det er
et samarbejde mellem Varde Erhvervs- og Turistråd
(VETR), hvor naturparken betaler for produktionen
af folderne og VETR distribuerer dem sammen med
Blå Stunder den 25. – 27. juni 2014



Der efterspørges et fremadrettet budget for de
kommende år. De 200.000 kr. er de midler
naturparken har fra kommunen. Ud fra regnskabet
bliver det lettere at stille i udsigt hvilket beløb, der
står til rådighed i 2015 og 2016. Når naturparken er
godkendt vil den øverste myndighed i naturparken
være ansvarlig for regnskabet fremadrettet og når
vi bliver godkendt, får vi nogle andre krav og skal
genoverveje naturparkens organisation. Og her
også nogle driftsspørgsmål. De 200.000 kr. som
naturparken har nu vil også kunne hjælpe med at
søge midler hos fonde. Driften af hjemmesiden og
fortællingerne ligger ikke hos naturparken, men hos
kommunen.



Programrækken har været med til at øge fokus på

naturparken og de naturværdier, som der er i
området med nogle gode indslag. Måske er det et
værktøj, som kan bruges igen på et senere
tidspunkt. Links til filmene sendes med referatet ud
til naturparkrådsmedlemmerne.

7. Orientering om Blå Flag



Pengene til hjemmesiden er et estimeret beløb. Det
er til at gøre hjemmesiden lidt mere lækker og
brugervenlig. Hjemmesiden er stadig ved at få
indhold på, men naturparkrådet får et link sammen
med referatet til betaversionen. Naturparkrådet må
gerne komme med feedback til siden. Der skal også
have kigges på naturparkrådets vision og mission
samt beskrivelsen af naturparken.



Måske burde naturparken køre med to forskellige
regnskaber. Friluftsrådet vil have et budget med
alle udgifter og derfor burde der være et budget,
hvor alle plejeprojekter m.m. står opført. Preben
Friis-Hauge mener, at udgifterne til
naturplejeprojekter i kommuneregi vi godt kan blive
synliggjorte for naturparkrådet. Det bliver alligevel
gjort synligt i oktober.



I forhold til naturparkkortene skal VETR og VK være
opmærksomme på, at Naturstyrelsen ønsker at
nedlægge nogle stier og har skåret meget ind i
forhold til hvilke stier de vedligeholder. De er i færd
med at etablere partnerskaber mellem
Naturstyrelsen og frivillig og måske burde vi være
med der for at være med i frivillighedsbegrebet.
Naturstyrelsens mål er 300.000 frivillige på
landsplan. Naturhjælpere der kan være med til at
gøre en forskel fx fylde foldere op, holde øje affald
og nogle større ting. Det er positivt signal fra
Naturstyrelsen, at de ønsker frivillige i deres
organisation.



Varde Kommune vil meget gerne i dialog om Blå
Flag og hunderestriktionerne for at se hvad vi kan
gøre. Det er vigtigt at vide, hvilke afstandskriterier,
der er gældende. Hvis der er forskelle på kriterierne
fra land til land, så kan det være svært for
lægmænd at forstå. Preben Friis-Hauge
understreger, at vi er glade for samarbejde med
Friluftsrådet og hvis vi ikke finder nogle løsninger,
så har vi nogle udfordringer til næste år.

8. Evt.




Det handler om afklaring om fakta. Bl.a.
svenskerhistorien som var usand. Lige nu florerer
der også historier om, hvor hundene må bade.



Der er også udfordringer i forhold til Blå Flag om
parkering, hvor et parkeringsforbud på stranden
kan have negative konsekvenser og være
uhensigtsmæssig for naturen bag strandene.



Hanne Voetmann synes ikke, at det er svært at
overholde retningslinjerne for hundene, da det kun
er 200 m på hver side af det Blå Flag. På resten af
stranden er hundebadning ok. Det handler om at
informere på oplysningstavler om hundebadning.
De fleste hundeejere tager alligevel deres hunde
med til områder uden for menneskemylderet. I
perioden den 15. oktober til 1. maj må hundene
bade overalt. Derimod skal Varde Kommune sælge
sagen godt i forhold til parkering. De specielle
forhold her i kommunen skal påpeges for de er
anderledes på andre strande, hvor
kørslen/parkering på stranden er magelighed og
ikke en nødvendighed.



Ivar Sande har svært ved at se, hvor det står i
kriterierne med hensyn til afstanden. Fx er der Blå
Flag mellem Henne Mølleå Strand og Henne Strand
og på sådan en lang strækning er det svært at
definere, hvor hunde er velkomne



Årsagen til indskærpningen er, at den internationale
komite har været på kontrol og har oplevet at
hundereglen ikke håndhæves i Danmark. Det er
dog svært at håndhæve, hvor folk bader med deres
hunde og der uddeles ikke bøder, så det er mere
eller mindre frivilligt af hundeejere, hvor de bader.



Naturparken havde en stand på Filsø
Fødevarefestival sammen med NaturKulturVarde.
Der var mange besøgende til festivallen og også
ved vores stand. Det var altså nogle gode dage
med mange interesserede gæster

Filsø Fødevarefestival


9. Næste møde

1. oktober 2014 kl. 14.00 – 16.00
Stedet bestemmes med referatet

