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Sagsnr. 985046

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
onsdag den 20. juni 2012
Sted: Lydum Mølle, Åvej 27, 6830 Nr. Nebel
Tid: 20. juni 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
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Lisbeth Lonergan, Varde Kommune (referent)
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond
Afbud:
Claus K. Jensen, Varde Museum

Dagsorden

Referat

Helge Knudsen fortæller om Lydum Mølle

Helge Knudsen uddelegerede til Benny

1. Godkendelse af referat

 Referatet blev godkendt



Referat fra sidste møde (bilag nr.
1111627)

2. Orientering om status siden sidst

 Der er gjort opmærksom på forvirringen i
vision/mission

 Tirpitz projektet - Colin Seymour og Lisbet
Rosendahl fortæller om projektet. Destination
Sydvestjylland har lejet Rundetårnet i ca. tre
mdr og i denne forbindelse blev Tirpitz
projektet offentliggjort der.
 Lokalplan er under udarbejdelse. Der er store
forventninger til projektet
 Området har i forvejen mange besøgende og
vil tiltrække mange. Det er spændende, at man

1/6

har valgt Bjarke Engels til tegning af projektet.
Der er tale om formidlingsrammer som i sig
selv er en arkitektonisk attraktion. Flere
museer flytter sammen og formidling af
Nationalparkens nordlige del og Naturpark
Vesterhavet vil formodentlig også kunne ske.
 Filsø - Anders Skov beretter, at
entreprenørarbejdet går godt, da vejret er med
projektet og derfor kan vandet fra kanalen
måske allerede den 2. juli ledes til søen. og
ikke den 5. august. Åbningsceremonien bliver
en slags rejsegilde med borgmesteren og
pressen og der bliver på et senere tidspunkt i
efteråret lavet et større arrangement, når den
anden sø skal fyldes. Det er ikke muligt at
transportere besøgende ud til det sted, hvor
selve åbningen med borgmesteren skal foregå.
Det er heller ikke muligt for folk selv at gå
derud pga. dybe hjulspor og ophold mellem
store tunge entreprenørmaskiner. Derfor er der
en officiel åbning i oktober, hvor alle er
velkomne.
 Bent Jacobsen spørger ind til en orientering af
at der foregår noget, da man vil kunne se
forandringerne. Anders Skov vil hellere
orientere folk om åbningen med borgmesteren
efterfølgende for at undgå mange besøgende
den 2. juli. Der kommer en vendeplads, hvor
folk kan holde ind og kigge med
informationstavler. Desuden kommer det til at
vare en måned til halvanden før man rigtigt vil
kunne se nogen forandring (ved Søvigsund), da
det er den dybeste del af søen.
 Interessen for området er enorm. Bent
Jacobsen og Merete Vigen Hansen havde 210
personer med ud på 2 ture og de øvrige ture er
også fyldt op.
 Indvielse af Vrøgum Kær fandt sted den 17.
juni 2012 og var en succes. Borgmesteren
indviede kæret og der var mange fremmødte.
Det er spændende naturpleje med hjælp fra
mange frivillige. Bent Jacobsen foreslår, at der
etableres en trampesti fra kæret ned til Filsø,
muligvis med et udsigtstårn.
3. Naturparkplan

 Naturparkplanen er et krav fra Friluftsrådet for
at kunne blive certificeret naturpark. Planen
skal indeholde beskrivelser af naturen,
kulturarv, formidling, land- og skovbrug og
friluftsliv. Desuden skal der være kortsigtede
og langsigtede planer for forbedring af de
forskellige emner.
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 Naturparken skal derudover forankres i
kommuneplanen, som er en fireårig plan, der
herefter fornys. Naturparkplanen er femårig.
 Naturparkplanen hænges for Naturpark
Vesterhavets vedkommende op på Natura
2000, da størstedelen af området er
beskyttelsesområde og stregen er trukket
langs den linje.
 Helge Knudsen spørger ind til, hvordan de
mindre lodsejere er inddraget i planerne?
Anders Skov nævner nogle små landbrug nord
for Søvigsund som burde inddrages i debatten.
 Ivar Sande, Klaus Fries og Lisbeth Lonergan
evaluerer på det nævnte. Der skal gøres nogle
overvejelser om borgerinddragelse og måske
er det en god idé at koble pressen på dialogen
med de små lodsejere
 Kriterierne for naturparkplanen sendes til de
øvrige medlemmer af Naturparkrådet. Selvom
det er ikke er de endelige kriterier, så er det
nemmere at forholde sig til
4. Status fra arbejdsgrupperne


Hjemmesiden



Formidlingsgruppen



Strandgruppen

 Hjemmesiden er online og siden er stadig
under opbygning. Den er lanceret som et
projektsite. Aktiviteter udbygges og der kan
her linkes til kultunaut. Der kommer også et
fane med nyheder og nyhederne på facebook
kommer ind på hjemmesiden og der oprettes
et billedegalleri.
 Formidlingsgruppen er en meget
differentieret gruppe og har mange
inspirerende idéer. Desværre er det svært at
finde fælles fodslag pga. de mange forskellige
interesser og krav fra de forskellige
institutionerne, der er i gruppen. Det blev
vedtaget på mødet, at gruppen formindskes til
den oprindelige gruppe (Bestående af
NaturKulturVarde, Varde og Omegns Museum,
Danmarks Naturfredningsforening og Blåbjerg
Udviklingsråd) uden institutionerne og at der
fremtidigt tages kontakt til dem, når arbejdet
er så langt. Hanne Voetmann foreslår, at der
skal fremadrettet fokuseres på at danne sig et
overblik over den aktive formidling i
naturparken og hvad vi forestiller og skal ske i
fremtiden, samt at den oprindelige gruppe
skaber rammerne for hvad man forestiller sig
sker i fremtiden.
 Xenia Salomonsen nævnte konceptet i
Vadehavets Formidlerforum, hvor
styregruppemedlemmerne i Vadehavets
Formidlerforum forsøger at skabe en råd tråd i
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formidlingen så alle der er interesseret i at
formidle områderne tilgodeses.
 Anders Skov spørger om det er nødvendigt at
styre formidlingen så meget i naturparken. Det
er måske mere relevant at lave en ramme for
formidling i naturparken f.eks. krav om
rødderne i formidlingen
 Xenia Salomonsen synes, at det er vigtigt med
en rød tråd i formidlingen og understreger, at
det ikke er det samme som at styre
formidlingen
 Bent Jacobsen bakker op om idéen at
formindske gruppen og på et givent tidspunkt
at inddrage lærerne
 Lisbet Rosendahl nævner, at medlemmerne af
den oprindelige gruppe kan inddrage andre
undervejs. Lisbet Rosendahl nævner desuden
NaturKulturVarde som en vidensbank inden for
området og de har en masse erfaring at trække
på
 Bent Jacobsen roser den nye busordning –
Landsbypedellen – og han har haft skoler fra
bl.a. Nordenskov ude til formidling på stranden
pga. ordningen
 Preben Olesen slutter med at konstatere at der
vil bliver arbejdet videre med en plan.
 Strandgruppen - Medlemmer af gruppen er
interessenter i strandene og der har været
afholdt møde i starten af juni. På møde blev
der lavet en brainstorm og idéerne blev
prioriteret. Gruppen afholder møde før det
næste møde i naturparkrådet. Gruppen arbejde
vil blive præsenteret for Naturparkrådet.
Efterbehandling i rådet vil idéerne kunne blive
drøftet med de væsentlige strandejere (bl.a
Naturstyrelsen, Forsvaret, Kystdirektoratet).
 Det er også muligt at forankre idéerne politisk
 Der er mange forslag til forskellige tiltag på
strandene, så der er virkelig mange muligheder
til benyttelse af strande, men vi skal være
varsomme da turisterne ikke skal skræmmes
væk
 Blandt idéerne var zonering af strandene –
naturaliststrande, hundestrande,
familiestrande.
 Anders Skov spørger til undersøgelser, som
viser hvad strandgæsterne søger her? Colin
Seymour fortæller, at det især er den uberørte
natur de kommer for
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 Bent Jacobsen fortæller, at der var enighed om
i gruppen at lade naturen være i så vid
udstrækning som muligt. Colin Seymour
understreger, at problemet er, at der er nogle
grupper, som ønsker at anvende strandene til
nogle mere voldsomme aktiviteter.
 Ivar Sande uddyber, at der er mange
muligheder, men vi skal også kunne se
begrænsninger og formidle via hjemmesiden
hvor man skal tage hen, hvis man ønsker
fordybelse, hundestrande eller ligesindede
5. Kortmateriale

 Kortmateriale er blevet udsat til august. Det
drejer sig om tre kort, der viser hele
naturparken og de forskellige aktivitetstilbud

6. Fondsansøgninger

 Ivar Sande fortalte kort om Grøn Vækst
ansøgningen og ansøgningen til Nordea
Fonden.
 Oplysende Stier er en samlet pakke i en
ansøgning, hvor formidlingspunkter forbindes
med nogle stier med toiletfaciliteter m.v.
 Det kan være den spiselige sti, oplevelser,
lytte, høre og se. Oplysende Stier er et projekt
ala Kløverstierne ”på bøhlandet”
 Friluftsrådet er interesserede i at deltage i
projektets sparringsgruppe og dermed bliver
projektet et pilotprojekt for formidling i
naturparker. Desuden er Syd Energi og ITplaneten med i sparringsgruppen.
 Der søges om 4,9 millioner kr. hos Grøn Vækst
 Vi er forhåbningsfulde for at få midler Nordea
er i hvert fald meget positive

7. Evt.

 Colin Seymour fortæller om Marco Brodde fra
Fiskeri- og Søfartsmuseet, som har udgivet
100 naturfortæller
 Fortællingerne ligger kun digitalt, men der
arbejdes på at få økonomi til udgive dem

8. Næste møde

 Der blev aftalt to møder før ansøgningen til
Friluftsrådet skal sendes:
 ultimo September
 ultimo oktober
Mødedatoerne bliver den 3. oktober kl 14.00 –
16.00 og den 6. december kl 14.00 – 16.00.
(udskudt pga. af forlængelse af
ansøgningsfristen)
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