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Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Torsdag den 6. december 2012
Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl
Tid: 6. december 2012 kl. 14.00 – 17.00
Deltagere:
Preben Olesen, Udvalget for Plan og Teknik
Lisbet Rosendahl, Udvalget for Kultur og Fritid
Klaus. B. Fries, Varde Kommune
Ivar Sande, Varde Kommune
Helge Knudsen, Blaabjerg Udviklingsråd
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Bent Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Claus K. Jensen, Varde Museum
Lisbeth Lonergan, Varde Kommune (referent)
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond
Afbud:
Colin John Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Søren Malle, Forsvaret
Henrik Slot Hansen, Blåvandshuk Udviklingsråd

Dagsorden

Referat

Claus Jensen fortæller kort om
stedets historie

I kan finde mere info om lejren på

1. Godkendelse af referat



Godkendt



Brev til Grundejerforeningerne og øvrige foreninger
sendes ud inden jul. Tanken var oprindeligt, at
naturparkplanen skulle sendes med, men i stedet
sendes der et brev inden jul med opfordring til at



www.oksbol1945-49.dk

Referat fra sidste møde (bilag
nr. 1159321)

2. Siden sidst

kontakte udviklingsrådene, hvis de har nogle
spørgsmål.


Ivar Sande beretter om Fortællinger i Naturpark
Vesterhavet. Vi har fået tilsagn fra både det
syddanske Grøn Vækst og Nordea-fonden og i alt
får vi støtte på 8,7 mio. kr i alt. Nordea-fondens
bestyrelse ønskede enstemmigt en navnændring fra
Oplysende Stier til Fortællinger i Naturpark
Vesterhavet. Lisbeth Lonergan ansættes per
1.1.2013 i en treårig stilling under Klaus Fries i
Natur og Park, og fortsætter ligeledes arbejdet med
Naturpark Vesterhavet. Vi er desuden ved at
forberede projektansættelser mht. hvad de skal
byde ind med, tidsplan m.m. Der er mange
interessenter både fra lignende projekter og i
lokalsamfundet, og vi er ved at finde ud af, hvad
skal udvikles, hvad er udviklet, milepæle osv. I
2014 står de første stier færdige ude i naturparken.
Vi er ikke de første som bliver digitale, men de
første med et så stort projekt.



Ivar Sande orienterede om natur- og
miljøklagenævnets afgørelser om de statslige
vandplaner. Nævnet har hjemvist statens
vandplaner. Umiddelbart forventes dette dog ikke
at have konsekvenser for de kommunale
naturhandleplaner, som netop er sendt ud.



Randers Fjord Naturpark har fået tilsagn om 2 mio.
kr. til etablering af naturparken fra den lokale LAGgruppe. Der er ansat en projektleder i en toårig
stilling til at etablere naturparken

3. Nyt om Friluftsrådets
mærkningsordning



Ivar Sande fortæller, at Friluftsrådet har fået tilsagn
fra Nordea-fonden til gennemførelsen af deres
naturparkmærkningsordninger. Omkring maj
forventes den første ansøgningsfrist for
mærkningsordningen. Godkendelsen bliver enten
før eller lige efter sommerferien. Komiteen består af
15-18 formænd fra forskellige foreninger.

4. Status fra arbejdsgrupperne



Lisbeth Lonergan beretter om hjemmesiden og
Facebooks besøgstal. Iflg. statistikerne kan man se
at landingssiden er Filsø, men at der også surfes
rundt på siden. Når siden målrettes mere, og
oversættes til engelsk, forventes besøgstallet at
stige. På vores Facebook-side stiger antallet af
”likes” ugentligt og der er en del læsere på vores
posts.



Hjemmesiden



Formidlingsgruppen



Strandgruppen

Naturparkens hjemmeside skal flyttes til
Destination Sydvestjyllands platform, der har et
såkaldt responsive design (tilpasser sig den enhed

man sidder med)


Claus Jensen synes det kunne være spændende at
undersøge, hvilken effekt hjemmesiden har. Man
kan lave nogle effektmålinger, måske via Centeret
for Kystturisme i Hvide Sande. Lisbeth Lonergan
undersøger nærmere hos kommunens
turismekoordinator Tina Christensen eller Jørgen
Nielbæk



Klaus Fries nævnte, at vi drøftede på sidste
naturparkrådsmøde formidling i naturparken. På det
efterfølgende formidlingsmøde blev det drøftet,
hvordan formidlingen kan implementeres i
naturparkplanen. Temaet uddybes i punkt 6.



Preben Olesen beretter om containerforsøget ved
Børsmose Strand. Projektet har givet gode
resultater og forsøget udvides nu til Vejers Strand
og Henne Strand. Det bliver spændende at følge om
vores gæster vil blive ved med at holde strandene
rene.



Bent Jakobsen beretter fra strandgruppen, at
arbejdsgruppen har beskrevet de enkelte
strandstykker og nu skal kigge på, hvad strandene
kan bruges til. Der er møde igen den 11. december.
Lisbet Rosendahl spørger til toiletforholdene ved
strandene. Bent Jakobsen svarer, at det er blevet
vendt ligesom betalingstoiletter. Lisbet Rosendahl
spørger også ind til handicaptilgang, og nævner
Hvide Sandes kunstneriske udførelse af
handicapadgangen til strandene. Preben Olesen
kommenterer også toiletforholdene og nævner
herunder forsøget med at holde toiletterne lukket
om vinteren på enkelte strande, som har vist sig
ikke at fungere, men det er den viden vi får ved
hele tiden at se på den mest optimale løsning.



Ivar Sande siger, at tanken ved strandgruppen er,
at når de er færdige, så skal idéerne drøftes med
lodsejerne og politisk. I planerne tages der også
hensyn til toiletforhold og hvilke grupper, der
anvender strandene. Preben Olesen henviser til
strandene på Fanø, hvor der bl.a. er en
dragesektion.



Hanne Voetmann spørger om Varde Kommune
kunne overveje et containerforsøg ved Houstrup
Strand, da der er et stort affaldsproblem her.



Bent Jakobsen beretter, at Naturstyrelsen har
nedprioriteret toiletfaciliteter ved Houstrup Strand
og på landsplan.

5. Naturparkpartnere



Rune Olesen beretter om Naturpark Hohe Mark ved
Ruhrgebiet i Tyskland. Naturparken har etableret
fire festivaller og havde i 2012 38 events. Desuden
har de lavet et koncept ”naturparkpartnere”, hvor
lokale institutioner og virksomheder kan blive
partner



Præsentationen, flyer og værdier sendes ud
sammen med referatet.



Flere af naturparkrådsmedlemmerne havde
rettelser til naturparkplanen. Rettelserne sendes til
Lisbeth Lonergan (lilo@varde.dk)



Etableringen af et formidlernetværk blev drøftet på
mødet. Der er fire institutioner, som samarbejder
med de øvrige formidlere i området om Ta’ på tur
folderen, og der er et godt turismesamarbejde i
kommunen



Hanne Voetmann foreslår et ophæng som i
Vadehavets Formidlerforum (VFF), som indkalder
interessenter, og hvor formidlere kan vælge at blive
certificeret. Certifikatet forpligter mødedeltagelse i
netværket 1-2 gange årligt.



Helge Knudsen understreger, at udviklingsrådenes
indtryk er, at der er et større behov for tysktalende
formidlere i naturparken, og synes at efterspørgslen
undersøges nærmere.



Claus Jensen refererer til et naturparkpartnerskab,
hvor alle inkluderes, hvis de lever op til et vist
niveau.



Lisbet Rosendahl argumenterer, at hvis
formidlingen kvalificeres giver det de enkelte
lodsejere en tryghed for at den sker i gode rammer
og gavner samarbejdsmulighederne. Det er ikke
problematisk at lave et netværk.



Anders Skov mener, at netværket kan bruges til at
kvalificere guider til at vejlede på engelsk og tysk.



Bent Jakobsen foreslår, at man muligvis kopierer
idéen med ugleklistermærket, som synliggør, at her
er der tale om en kompetent formidler.



Preben Olesen runder drøftelsen af, og det aftales
at punktet om formidlingsnetværket medtages til
næste naturparkrådsmøde til endelig stillingtagen.



Anders Skov fortæller om Filsø og de sidste
projekter. Ved Petersholm er der etableret en sti og
der er planlagt et udkigstårn.

Beretning fra Byrådets besøg i en
tysk naturpark ved Jørgen
Nielbæk og Rune Olesen

6. Gennemgang af Naturparkplan


Natur



Kulturarv



Friluftsliv



Formidling



Turisterhvervet



Primære erhverv

7. Evt.

8. Næste møde:
28. februar 2013 kl. 13 – 15



Cykelstien i området kobles på cykelstien til Vejers.



RealDania er i gang med at planlægge faciliteter
ved Avlsgården. De skitserer, og kommer tidligst i
gang til næste sommer. Besøgsstedet skal omfatte
ankomst, parkering og en udsigtsplanform. Det er
arkitektfirmaet Schønherr, som har fået
tegneopgaven.



Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25,
6705 Esbjerg Ø (ved Esbjerg Lufthavn)

