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Referat fra naturparkrådsmøde den 28. januar 2016
Deltagere
Preben Friis-Hauge, Naturparkrådsformand
Lisbet Rosendahl, Næstformand
Anders Skov, AVJN
Colin Seymour, ProVarde
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Per Skousen; Sydvestjysk Landbrugsforening
Bent Jakobsen, DN Varde
Søren Malle, Forsvaret
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Klaus Fries, Varde Kommune
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune (referent)
Afbud
Helge Knudsen
Claus Jensen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkomst v. Preben Friis-Hauge og godkendelse af dagsorden og referat
Referatet og dagsorden blev godkendt
Helge Knudsen fra Udviklingsrådet for Blåbjerg fratræder sin post i udviklingsrådet og dermed også i
naturparkrådet.
Søren Malle fra Forsvaret er kort vendt tilbage før den Forsvarets faste repræsentant er fundet. Til vores
næste møde skulle det nye naturparkrådsmedlem gerne blive præsenteret.

Året der gik: højdepunkter fra 2015
Første år som medlem af Danske Naturparker. Optagelsen i mærkningsordningen blev markeret med en
stor indvielsesfest, hvor også Fortællinger i Naturpark Vesterhavet blev indviet. Det lykkedes os at komme i
nyhederne, både på lokalt og nationalt tv
Afgræsning nord for Fyret på Forsvarets arealer. Det er en stor succes, som fortsatte hen over efteråret
trods planlagt ophør i august
Indvielse af Blåvand Badebro som ligger på kanten af Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet.
Vejret har dog været lidt hård ved broen og en svejsning skal udbedres, da den har brug for en
dobbeltsvejsning.
Der har været nogle mindre arrangementer som Blåvand Fuglestations ”Strandskadens Dag”, DNs
”Naturens Dag” og også en helt ny festival i form af ”Ravfestival” som imponerede med et stort besøgstal
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Sidst men ikke mindst filmen ”Under Sandet” som ganske fint viser naturparkens flotte natur og danner
ramme om et centralt tema i naturparkens kulturhistorie

Siden sidst.
Naturparkens første afrapportering til Danske Naturparker fandt sted i december og vi har endnu ikke fået
nogen tilbagemelding på rapporten. Den fandt sted i dialog med både Danske Naturparker og de øvrige
mærkede naturparker. Der kommer mere om afrapporteringen senere i dag
Aftale om øget oplysning på vej. Det er et samarbejde mellem naturparken, NST og Forsvaret og vil bidrage
til øget oplysning om færdsel på strandene
Friluftsrådets bestyrelse har besluttet at afsætte 15 mio. kr. til konkrete projekter i naturparker under
ordningen Danske Naturparker i perioden 2016-2018.
- Der afsættes i alt 9 mio. kr. til multifunktionelle friluftsfaciliteter i naturparker. Der gives prioritet til
centrale støttepunkter for friluftsliv og naturformidling, for eksempel i form af Naturrum,
”besøgscenter”, ”portal” eller ”indgang”.
- Der afsættes i alt 1 mio. kr. til indkøb af friluftsudstyr til udlån. Enten i form af Grejbanker eller i
form af puljer af udstyr til naturformidling og friluftsaktiviteter målrettet institutioner og
skoleklasser.
- Der kan ydes tilskud på op til 200.000 kr. per naturpark til grejbanker efter de principper, der er
beskrevet for oprettelse af nye grejbanker, eller op til 100.000 kr. per naturpark til andre typer af
udstyrspuljer
NaturKulturVarde har været involveret i etablering af en grejbank i Ølgod. Hensigten er også, at en del af
grejet kan placeres hos NaturKulturVarde i Skovfogedboligen for lettere adgang.

Forslag til kommissorium for naturparkrådet
Der har indtil videre ikke været et kommissorium for Naturparkrådet, da vi ønskede at få rådet kørt godt i
gang før kommissoriet blev udarbejdet.
Det endelige kommissorium sendes med referatet til godkendelse og lægges derefter på hjemmesiden.

Orientering om Vi i Naturen
Der vil ske en markant markering af Vi i Naturen, hvor der vil ske forskellige aktiviteter. Heriblandt
konkurrencer, Havets Dag som ligger på Nationalparkdagen m.m. Der er blevet nedsat et Vi i Naturen-råd,
hvis formål er at udbrede visionen på nye, spændende og anderledes måder at tænke visionen på og derfor
er der er nedsat et bredt råd med flere forskellige nøglepersoner. For at sikre en bred kobling orienteres Vi i
Naturen-rådet om øvrige råd i Varde Kommune herunder Filsø Naturråd.
Havets Dag vil ske i en samskabelsesproces og Naturparkrådet inviteres til at deltage i samskabelsen. Hanne
Voetmann og Bent Jakobsen vil gerne deltage.
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Årsrapport til Danske Naturparker
Det er første gang vi har afrapporteret til Danske Naturparker. Rapporten danner grundlaget for et
årsbesøg af Friluftsrådets naturparkkonsulent Maria-Louisa Galamba den 17. marts 2016. Til årsbesøget vil
vi bl.a. evaluere afrapporteringsskemaet og opfordre til, at det bliver mere læsevenligt, således det kan
offentliggøres på hjemmesiden. Det undersøges om et naturparkrådsmedlem skal/kan være tilstede. Det
foreslås, at afrapportering sendes i pressen, når årsbesøget er overstået.

NaturKulturVardes projekter i naturparken v/ Xenia Salomonsen
NaturKulturVarde har igen fået et treårigt løntilskud til en naturvejleder med fokus på udvikling af
Naturpark Vesterhavet. Der er flere projekter, som både løfter Vi i Naturen og Naturpark Vesterhavet. Et
projekt er Vi i Naturen mellem Vadehav og Vesterhavet, etableringen af et formidlernetværk, et
naturparknetværk for naturvejledere i naturparkerne, udvikling af formidling rettet bl.a. mod borgere,
skoler og turister. Desuden er der nogle arrangementer som deltagelse ved Åben Hede, Filsø
Fødevarefestival og Havets Dag.

Arrangementer i 2016 fra Friluftsrådet
Kursusrække til naturparkerne
-

Friluftsrådet har planlagt en kursusrække om frivillighed til naturparkerne. Der er tale om i alt 17
kursusdage, hvor deltagelsen er gratis (løn og overnatning betales af arbejdsgiver). Kurserne
henvender sig til forskellige aktører fx sekretariater, formidlere m.m. der konkret arbejder med
naturparkerne

Tilbud til naturparkrådet
- Danske Naturparker planlægger en netværksdag. Dato og hvem i naturparkerne, der bliver inviteret
vides endnu ikke
- Studietur til en naturpark i Tyskland. 1.-3. juni – naturparken kan deltage med 2 personer. Da der
bl.a. er tale om kompetenceudvikling blev det besluttet, at naturparksekretariatet og Xenia
Salomonsen fra NaturKulturVarde deltager i studieturen
- På opfordring af sekretariaterne går Friluftsrådet i tankerne om at planlægge en temadag for
samtlige naturparkrådsmedlemmer. Bl.a. for at lære hinanden at kende og for at netværke

Status på projekter i naturparken
Hennegårds klitter – tilvoksning af privatejet areal med en fredningskendelse. Forprojektet viser, at
plejebehovet på arealet ikke er så stort som først antaget. Derfor får Alslev Hede i første omgang mere
opmærksomhed før den rettes mode Hennegårds Klitter.

Tane Sø blev opstemmet i 1998 og hvorefter var der et rigt fugleliv, som med tiden er forsvundet. Der har
været tale om at tømme søen for at rense den og derefter fylde den igen. Pt ligger der dog inden planer
herfor hos Forsvaret.
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Fortællinger i Naturpark Vesterhavet er kommet ind i driftsfasen. Driften af appen sker under
naturparken. I 2016 vil der være markedsføringstiltag for at udbrede appen yderligere. Da der har været
nogle teknisk udfordringer i 2015 vil der ikke komme flere nye fortællinger før til næste år. Det vil også give
os tid til at undersøge, hvordan vi får plads til nye fortællinger uden at slette nuværende.

Prøvehandling Naturpark Vesterhavet med Facebook har givet os mere opmærksomhed. I de seneste 3
måneder har der kørt reklamer for Naturpark Vesterhavet i biograferne i forbindelse med filmen Under
Sandet. Det ses bl.a. i statistikken, men også mængden af opslag spiller en rolle.

Øst-vest 55 grader – et samarbejde med Naturpark Christiansø. Det første skridt er muligvis en webcam i
deres fyr, mens en renovering er i gang. Der planlægges nærmere.

Skiltning i/af Naturpark Vesterhavet er under behandling i Danske Naturparker. Der sendes en fælles
ansøgning til Vejdirektoratet for at understrege betydningen, behovet og vigtigheden af skiltningen af
naturparkerne.

Naturparkpartnerskabet er et projekt, der er søgt midler til gennem Danske Naturparker.
Arbejdsgruppen har mødtes et par gange siden sidste naturparkrådsmøde og den 4. februar er der en
workshop, hvor der et bredt deltagerfelt af aktører i Naturparken. Til næste naturparkrådsmøde til der
komme et udkast til et naturparkpartnerskab.

Økonomigennemgang
Der har ikke været nogle større udgiftsposter for Naturparken siden sidste møde.

Drøftelse af iværksættelse af flere projekter i naturparkplanen
Til hjemmeside og Facebook kan der hentes observationer fra bl.a. DOF-basen, hvor lokaliteter kan søges
ud. Desuden blev der drøftet muligheden for at få nogle flere administratorer på Facebook til at lægge
opslag op.

Strandpolitikken skal behandles færdig.
Der kan iværksættes mere naturpleje ude ved Blåvandshuk Fyr og der undersøges muligheden for et
hedeplejearrangement ved Hennegårds Klitter fx i samarbejde med NaturKulturVarde og/eller DN.
Et nyhedsbrev vil blive publiceret efter behov

Afslutning v. Preben Friis-Hauge
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Evt.:
Pulje fra Friluftsrådet kobles sammen med andre projekter. Fx at koble naturen sammen med folk
på overførelsesindkomster og udsatte grupper.
Der laves en rekordstor kampagne i Tyskland med en reklamefilm og et brochurehæfte. Desuden
finder Ferie for alle snart sted i Herning.
Blå Flag har kommunen søgt om i år, men vi ved endnu ikke om vi kan opfylde de skærpede krav.
Ved Kærgaard laves der en miljøsti uden og der kommer bedre skiltning ved den forurenede del af
stranden.
Igen i år er der Vadehavsfestival og Wadden Tide. Der kommer 13 kunstnere til Blåvand og der
forventes igen et stort besøgertal som i 2014.

Dagsordenspunkter til næste møde:
-

Strandpolitik
Nyt projekt jf. forslag under evt.

På gensyn i april…
27. april – dette møde flyttes til en anden dag grundet Forskningens Døgn. Der bliver sendt en Doodle
Forslag: 3. maj eller 25. maj kl. 12.30 – 15.30.
1. september
30. november

