2011-05-23 Referat af 1. møde i Naturparkråd Vesterhavet
Dok.nr.:

985064

Sagsid.: 985046

Initialer: CHHO

Åben sag

Referat af opstartsmøde for Naturpark Vesterhavets Naturparkråd
Mandag den 23. maj 2011 kl. 13.30 - 15.30 i mødelokale 2 på rådhuset i Varde.
Deltagere:
Preben Olesen, Udvalget for Plan og Teknik
Lisbeth Rosendahl, Udvalget for Kultur og Fritid
Marianne Linnemann: Naturstyrelsen Blåvandshuk
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond
Klaus. B. Fries, Varde Kommune
Ivar Sande, Varde Kommune
Søren Malle, Forsvaret
Morten Søby Frederiksen, Forsvaret
Ole Noe, Forsvaret
Helge Knudsen, Blaabjerg Udviklingsråd
Hanna Krammer, Blåvandshuk Udviklingsråd
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Ole Gammelgaard Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Colin John Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Claus K. Jensen, Varde Museum
Xenia Salomomsen, NaturKulturVarde
Charlotte Horn, Varde Kommune
Bjarni Seerup, Friluftsrådet (deltog som indlægsholder på pkt. 2)

Dagsorden

1) Velkomst og præsentation (Preben
Olesen)

Referat






2) Præsentation af
pilotprojektet for
danske naturparker
(Bjarni Seerup)





Naturpark Vesterhavet ligger mellem de to store nationalparker. Varde Kommune ønsker sammen med mange samarbejdspartnere at udvikle det store, velbesøgte naturområde.
Blåbjerg forsøgte at lave en naturpark i området for ca.10
år siden. Det lykkedes ikke.
Det Grønne Råd i Varde og de to store ejere Naturstyrelsen og Forsvaret er alle positivt stemt. Nu skal vi til at synliggøre, hvad vi vil med naturparken, med markedsføring.
Processen med at nedsætte arbejdsgrupper skal derfor i
gang. Styregruppen for projektet fortsætter som koordinationsgruppe.
Friluftsrådets initiativ til pilotprojektet udsprang af processen med nationalparker, og herunder et særligt fokus på
borgerinddragelse, helhedsorienteret planlægning og samarbejde på tværs af interesser.
Der er mange naturparker i DK i dag, men af forskellig








3) Status for
Naturpark
Vesterhavet (Klaus
Bertram Fries







4) Kommissorium
for Naturparkrådet (Vision, mission,
mål og handleplaner)
(Ivar Sande)







kvalitet. Der er ingen officiel definition i DK. I andre lande
er naturparker klart defineret. Friluftsrådet ønsker med pilotprojektet at fastlægge nogle kriterier for en mærkningsordning, der kvalificerer naturparker i Danmark.
Varde Kommunes naturpark er sammen med 6 andre naturparker udpeget til at indgå i det 2 årige pilotprojekt. Friluftsrådet faciliterer processen med netværksmøder om
planlægning, borgerinddragelse m.m. Der skal bruges et
halvt år efter pilotperioden til at samle konklusionerne.
Resultatet vil foreligge medio 2012. Friluftsrådet vil hermed have fastlagt ambitionsniveauet for definition af danske naturparker.
Hjemmesiden for naturparker blev åbnet i juni 2011. Den
findes på:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/natur
parker.aspx. Den indeholder bl.a. eksempler fra udlandet.
Varde Kommune er det første projekt, hvor der er nedsat
et naturparkråd.
Friluftsrådet og forskningsprogrammet Diaplan (KU) inviterer til en konference om Naturparker den25. oktober.
Konferencen henvender sig bredt til kommunale politikere,
planlæggere, organisationer, lodsejere og alle der ønsker
inspiration og viden om naturparker. Den afholdes på
Vingstedcenteret og det koster 300 kr. at deltage. Ansøgningsfrist er den 4. oktober. Program vedlægges referatet.
Der blev redegjort for, hvor i processen vi er nu. Om
overvejelser omkring naturparkens afgrænsning og at vi
kan være med til at lægge overliggeren højt, når der skal
fastlægges kriterier for certificering af naturparker.
Naturparkrådet er en vigtig del af processen med at kvalificere naturparken. Rådet skal være et forum for at drøfte
og vejlede om nye projekter og sørge for inddragelse af interessenter og de store lodsejere.
Preben Olesen tilføjer, at der kan være en bredere kreds
med ved nedsættelse af arbejdsgrupper. Hvis man har forslag om, at flere skal med i rådet, skal man henvende sig til
Ivar Sande. Man vil så afgøre om det er en plads i rådet eller om en arbejdsgruppe er relevant.
Varde Byråd bakker op om naturparkprojektet og vil gerne, at vi fremadrettet ansøger om at blive certificeret til
naturpark. Preben Olesen er udpeget som formand for rådet. Medlemmerne sidder frivilligt med.
Vigtigt at drøfte, hvad vi vil med en naturpark. Hvad er det
godt og skidt for? Hvad kan vi bruge den til?
Naturparkens mission kan være svar på spørgsmålene:
Hvorfor er vi her? Hvad skal vi gøre godt for? Hvem er vi
her for?
Visionen skal være mere konkret end missionen og skal




5) Nedsættelse af arbejdsgrupper (Ivar
Sande)





6) Næste møde




7) Eventuelt







danne udgangspunkt for de konkret mål. Hvad er naturparken om 10 år? Hvor er organisationen om naturparken
om 10 år? Hvordan opfatter interessenter naturparken om
10 år?.
For at føde babyen skal flere hænder til.
Mål og handle-planer kan fastlægges, når missionen og vissionen er kendt og de forskellige arbejdsgrupper er nedsat.
Målene skal være konkrete, målbare og opnåelige. Handleplanerne skal beskrive hvordan vi når målene, hvem der er
ansvarlig, og hvad der skal til.
Det blev besluttet, at det er for tidligt at nedsætte arbejdsgrupper.
Der skal først arbejdes med naturparkens mission m.m.
Mødedeltagere gav parvis efter 10 min. ’s intern drøftelse
oplæg til, hvad naturparken kan indeholde. Der blev budt
ind med sedler med overskrifter på de tre spørgsmål til
missionen.
Resultatet at brainstormingen er sammen skrevet i et samlet notatark (dok. Nr.948069).
Til næste møde skal der ud fra de givne bud foreligge et
mere konkret forlag til naturparkens vision og mission.
Når det er fastlagt nedsættes arbejdsgrupper.
Næste møde afholdes sidst i september på forsvarets arealer. Der sendes et par forslag til mødedatoer ud og Søren
Malle oplyser kommunen om mødested.
Lisbeth Rosendahl spurgte til, hvordan naturparkrådet refererer til styregruppen. Ivar svarede, at styregruppen
overgår til en koordinationsgruppe, der koordinerer imellem Plan- og Teknikudvalg og naturparkråd i henhold til
Friluftsrådets netværksstyring i pilotprojekt perioden. Preben Olesen anbefaler, at styregruppen kommer med forslag til arbejdsgrupper og sørger for at arbejdet gøres ordentligt.
Claus Jensen foreslår, at vi ved formulering af vision og
mission kan påvirke Friluftsrådet til at definere kriterierne.
Som opfølgning på det 1. møde vil der blive afholdt et
pressemøde
Mail adresseoplysninger sendes ud med referatet (dok. Nr.
913370)

