Dok.nr. 1111627
Sagsnr. 985046

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den
27. Marts 2012
Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand
Tid: 27. marts 2012 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
Søren Malle, Forsvaret
Helge Knudsen, Blaabjerg Udviklingsråd
Ole Digel, Blåvandshuk Udviklingsråd
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Bent Jacobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Colin John Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Claus K. Jensen, Varde Museum
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Lisbeth Lonergan, Varde Kommune (referent)
Afbud:
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond
Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen Blåvandshuk
Dagsorden

Referat

Bent Jacobsen fortæller om Blåvand Naturcenter
1. Godkendelse af referat


 Referatet blev godkendt

Referat fra sidste møde (bilag nr. 1047916)

2. Orientering om status siden sidst

 Preben Olesen berettede om de mange
forskellige aktiviteter, der sker i
området. Eksempler var formidling,
sportsarrangementer,
fondsansøgninger og han pointerede
vigtigheden i at skelne imellem tingene
og hvor de hører hjemme.
 Preben Olesen bragte nogle tanker og
ideer frem, bl.a. om det kunne
være interessant for Naturparkrådet at
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se på muligheder for på en eller anden
måde at inddrage Tipperne eller noget
af dette område i Naturparkrådets
fremtidige drøftelser og arbejde. Det
samme kunne være interessant med
Hjemmeværnsskolens arealer.
 Ivar Sande berettede om, at der har
været mest arbejde i arbejdsgrupperne
siden sidst med henblik på
Friluftsrådets krav til kommende
aktiviteter
 Klaus B. Fries orienterede om, at Varde
Kommune har været med i processen
hele vejen om de 10 kriterier.
Friluftsrådet har godkendt rammerne
og den endelige godkendelse af
kriterierne ligger før sommerferien
 Kriterierne går godt i spænd med vores
rammer og umiddelbart er der
ingenting vi ikke kan opfylde.
3. Forslag til mission (Ivar Sande)
Naturpark Vesterhavet vil understøtte formidling,
koordinering og udvikling af områdets natur- og
kulturværdier. Naturparken tilbyder i samspil med
lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til stor
glæde for både lokale og turister
4. Status fra møde med lodsejerne (Ivar Sande)


Diverse råd

 Ivar Sande beretter, at vi har arbejdet
videre på en formulering af visionen,
bl.a. Hanne Voetmanns forslag på
sidste naturparkrådsmøde.
 Der var enighed om at godkende
forslaget til det videre arbejde
 Ivar Sande orienterede om mødet med
de tre store lodsejere – Naturstyrelsen,
Forsvaret og Aage V. Jensens Fond som fandt sted den 14. marts 2012.
Ulrik Lorenzen ønskede at drøfte
Naturpark Vesterhavet med de øvrige
store lodsejere, herunder fordele og
udfordringer samt at finde en linje for
hvordan man skal forholde sig til
naturparken.
 Der er enighed om at støtte op om
Naturpark Vesterhavet, men der var
tvivl om værditilvæksten. Hvad får den
enkelte ud af det? Hvad skal Naturpark
Vesterhavet gøre godt for?
 Naturstyrelsen meldte sig ud af
Naturparkrådet, men ønsker
kommunikation om hvad der sker i
naturparken samt at være i dialog med
Aage V. Jensens Fond, Forsvaret og
Varde Kommune om naturparken.
Næste møde ligger umiddelbart efter,
at Friluftsrådet har godkendt kriterierne
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5. Giver naturparken mening? (Ivar Sande)


hvilken værditilvækst medfører
naturparken, som vi ellers ikke ville have?

 Der var enighed om, at der mangler en
beskrivelse af kræfterne, der ligger i de
forskellige råd
 Hanne Voetmann kommenterede, at en
naturpark er som en overordnet
paraply, hvor man skal passe på
særlige steder og samtidig kan få
vidunderlige oplevelser. Vores opgave
er at samle alle disse ting, så vi kan få
oplevelser
 Claus K. Jensen foreslår, at
beskrivelserne samles på skrift
 Det blev aftalt på mødet, at Varde
Kommune udarbejder en beskrivelse af
forskellige råd i kommunen.
Beskrivelserne sendes rundt til
naturparkrådsmedlemmerne til
kommentering. En endelig version
foreligger til næste naturparkrådsmøde
og bruges dernæst på næste møde
med de store lodsejere

6. Arbejdsgrupperne


Hjemmeside (Colin Seymour)



Formidlingsgruppe (Claus K. Jensen)

 Colin Seymour orienterede om
hjemmesidens status. Der ligger en
skabelon på Kommunens hjemmeside
på nuværende tidspunkt og planen er
at færdiggøre den til naturparkens
certificering
 Når visitdenmarks nye platform er klar
er planen, at naturparkens hjemmeside
skal etableres på denne platform. Der
er flere sprogversionering samt de
tekniske features giver siden flere
muligheder.
 Der var enighed hos naturparkrådet
om, at Colin Seymours forslag om en
projekthjemmeside skal i luften hurtigst
muligt for at kunne orientere om
processen og projektet
 Deadline for siden er den 1. maj.
 Claus K. Jensen orienterede kort om
formidlingsgruppen, som er
repræsenteret af Claus Jensen, Xenia
Salomonsen, Bent Jacobsen, Lisbeth
Lonergan og Helge Knudsen fra
Naturparkrådet og derudover
gymnasiet, dagtilbuddene og skolerne.
Der er nedsat undergrupper, som skal
beskrive deres ønsker og forventninger.
 Pressedækning har været drøftet
meget i gruppen, samt formidling til
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lokale brugere. Det skal afklares i
naturparkrådet, hvor meget og hvad vi
siger.
 Preben Olesen foreslår, at Klaus B.
Fries, Claus K. Jensen, Colin Seymour,
Ivar Sande, Xenia Salomonsen og
Preben Olesen udarbejder en
presseplan og planlægger bidrag til
pressen.
 Ivar Sande berettede kort om
strandpolitikgruppen, som er
repræsenteret af campingpladserne,
Henne Strandgrundejerforening,
naturparkrådet og Varde Kommune.
Gruppen holder p.t. lav profil i forhold
til Naturstyrelsen. Gruppens hensigt er
at beskrive hvilket formål strandene
skal bruges til, men sættes først i gang
efter næste naturparkrådsmøde
 Claus K. Jensen understreger
vigtigheden af Naturstyrelsens
deltagelse i gruppen, da de ejer store
dele af strandarealet
 Bent Jacobsen nævner ligeledes
Kystdirektoratet i dette henseende
 Klaus B. Fries berettede om den fjerde
arbejdsgruppe, som er i færd med at
udarbejde kortmateriale for hele
naturparkområdet i samarbejde med
Forsvaret og Naturstyrelsen.
Kortmaterialet publiceres medio juni
7. Kort orientering om


Aktiviteter



Lancering af Natur- og Bevægelseskanon

 Ivar Sande orienterede om lanceringen
af Natur- og Bevægelseskanon, som
finder sted den 14. april i Blåbjerg
Plantage. Der er i alt 10
sportsdiscipliner og i april lanceres to af
dem: mountainbiking og geocaching
 Til arrangementet er NaturKulturVarde
og repræsentanter fra Naturpark
Vesterhavet til stede med en stand.
Formålet med deres tilstedeværelse er
at oplyse om aktiviteter og hvad en
naturpark er.
 Klaus B. Fries berettede om
Natura2000 planerne, som Naturpark
Vesterhavet er omfattet af. Staten
beskriver målene og kommunerne
beskriver områderne. Varde Kommune
udarbejder i alt ni planer for ni
forskellige områder
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 Yderligere beretter Klaus B. Fries om
Fondsansøgninger:
Grøn Vækst ansøgningen er trukket
tilbage pga. afslag. Den nye
ansøgningsfrist er i juni.
Nordea-fonden vil gerne give naturparken
midler til projekt Oplysende Stier, som
også skal være et modelprojekt for andre
naturparker. En arbejdsgruppe er i færd
med at udarbejde en ansøgning til fonden
8. Evt.



9. Næste møde

 Næste møde vil finde sted inden
sommerferien. Forslag til mødedato
sendes ud sammen med referatet.
 Helge Knudsen foreslog Lydum Mølle
som mødested
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