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Referat fra 9. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Mandag den 30. september 2013
Sted: Toften 2, 6818 Årre. Mødelokale 2
Tid: 30. september 2013 kl. 14.00 – 16.00
Deltagere:
Preben Olesen, Udvalget for Plan og Teknik
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
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune
Jette Thorup Thomsen, Varde Kommune (referent)
Afbud:
Lisbet Rosendahl
Klaus B. Fries
Søren Malle
Colin Seymour

Dagsorden

Referat
Preben Olesen byder velkommen.
Mødet i dag er det sidste i Naturparkrådet for i år, og
måske for det siddende byråd.

Velkomst ved Preben Olesen.

1. Godkendelse af referat

Byrådet har bevilliget 250.000 kr. for 2014, og
200.000 kr. de kommende 3 år til Naturpark
Vesterhavet. Fordelingen af pengene tages der stilling
til i 2014. Måske skal der søges om tilskud fra div.
fonde.



OK



Referat fra sidste møde
(bilag nr. 69192-13)

2. Siden sidst



3. Ansøgning til mærkningsordning



Lisbeth Christiansen fortæller, at ansøgningen til
mærkningsordningen er sendt i dag, den 30.
september. Den endelige godkendelse af komiteen i
Friluftsrådet skal ikke forventes før til marts/april
2014.



Bent Jacobsen spørger, om det på sigt er muligt
for lodsejere at komme indenfor afgrænsningen
igen, hvis de har fortrudt.



Hanne Voetmann Det kan det. Certificering som
naturpark gives kun for fem år ad gangen, derefter
skal der igen ansøges, og lodsejere kan søge om
optagelse.



Mærkninger koster 20.000 kr. om året for både
naturparker og pilotparker. Deri er incl. to årlige
seminarer og deltagelse i udviklingsprojekter, til
brug af logoer og skilte, markedsføring m.m.



Friluftsrådet har i alt modtaget 4 ansøgninger til
mærkningsordningen.



Afgrænsningen er blevet lidt mindre og er
behandlet og godkendt af Byrådet den 3.
september 2013. Efter dialogmødet den 10. juni
2013 på Danhostel i Oksbøl, har enkelte lodsejere
valgt at være uden for afgrænsningen. Det drejer
sig om et areal syd for Filsø og ved Henne Kirkeby.



Konsulent ved Friluftrådet, Marie-Louise Galamba,
retter henvendelse til os, hvis der er noget der skal
uddybes ang. Mærkningsordningen.



Ivar Sande: Hvilke krav stilles der for mærkning af
fødevarer, der er produceret i Naturpark
Vesterhavet. Hvordan skal de markedsføres, og
hvordan kontrolleres det om varen er produceret i
Naturpark Vesterhavet?



Hanne Voetmann: Vi kan skele til/kopiere,
hvordan de gør i Nationalpark Vadehavet. Det er
selvfølgelig kun aktuelt for lodsejere indenfor
afgrænsningen. Det kan blive utroligt svært at
kontrollere.



Der er udfærdiget en partnerskabsaftale ang.
Naturpark Vesterhavet, mellem Friluftsrådet,
Naturstyrelsen Naturforvaltningsenhed Blåvandshuk
og Varde Kommune. Denne skal underskrives af
Bent Peter Larsen fra Varde Kommune, Ulrik



Status for naturparkplanen



Friluftsrådets håndtering af
ansøgning

4. Samarbejdsaftale med
Naturstyrelsen

Lorenzen fra Naturstyrelsen og Maria-Louise
Galamba fra Friluftsrådet.
Det underskrevne dokument vil senere blive sendt
til Naturparkrådet.
5. Fremtidig opbygning af Naturpark
Vesterhavet efter certificeringen


Naturparkråd



Arbejdsgrupper



Panorama, cykelstier



Hvor står naturparkrådet og grupperne efter den
31.12.2013. Hvad er målsætningen for det videre
forløb i 2014?



Vi skal sørge for der sker en løbende udvikling.



Mødedeltagerne kom parvis med forslag og ideer
til hvad Naturparkrådet skal arbejde videre på i
2014:



Sekretariatets placering.



Skal børn og unge udvalg med i Naturparkrådet.



Styregruppe – Naturparkråd – arbejdsgruppe.



Friluftliv/div. samarbejdsgrupper.



Skal erhvervslivet med. Kan de bidrage med nye
tanker og ideer?



Hvad rolle skal de 4 store lodsejere have?



Fordeling af budget midler(Fortællinger og
infrastruktur m.m.)



Større fokus på kommunikation, markedsføring og
infrastruktur.



Hvordan kan der optages nye arealer i Naturpark
Vesterhavet.



Er der stadig brug for hjemmeside- og
strandgruppen?



Formidlingsgruppen skal fortsætter, men skal der
nye arbejdsgrupper til?



Hvor ofte skal møderne holdes?



Skal der kun afholdes generalforsamling hvert 4.
år?



Kontakt til Blåvandshuk Udviklingsråd om deres
forbliven i rådet.



Det nuværende råd bør fortsætte, bl.a. for at
koordinere. Stillingtagen til evt. udvidelse af NPV i
2017



Naturparkrådet skal tage sig af det overordnede,
andre opgaver skal grupperne tage sig af.



Kerneopgave: Formidling, selvbetjeningspakke,
Brand.



Struktur må ikke være toptung.

6. Status arbejdsgrupper


Formidlingsgruppe



Hjemmeside



Strandgruppe



Forslag til selvejende institution: Indtægter/udgifter



Lisbeth Christiansen fremviste panorama over 2
færdige cykelstier. Omkring Vejers og Filsø til
Blåbjerg.



Xenia Salomonsen: Det er ved at være lang tid
siden, men sidst blev der talt om opstart af
formidlingsnetværk og opstart af brugerbetaling.



Lisbeth Christiansen: I perioden juni – september
2013 har hjemmesiden haft 24.000 besøgende fra
forskellige lande. Det er en markant stigning i
forhold til sidste år, især på Kyst-Kyst stien.
Søgningen sker via Google, hvor Filsø har den
største søgning, dernæst Naturpark Vesterhavet
som nr. 2. Der søges dog også på Facebook, Yahoo
og Varde Kommunes hjemmeside.



Bent Jakobsen fortæller, at der i juni måned blev
markeret og indhegnet et område på stranden
mellem Vejers og Blåvand (v. Huk`et) til bl.a.
ynglende dværgterner. Efter opsætning har
strandgæster set og respekteret de opsatte skilte
for området, hvorimod Kitebuggys drøner rundt og
er stærkt generende, ikke kun for fuglelivet men
også for strandgæster. Det er EFfuglebeskyttelses- Natura 2000 område, men deres
kørsel kan desværre ikke forbydes, til trods for, at
det er bilfri strand.

7. Orientering om møde i Grønt Råd



8. Udviklingsprojekt Naturcenter
Blåvand



Bygningerne ved Blåvand Naturcenter ejes af
Naturstyrelsen, som har en brugsaftale med Varde
Kommune. Faciliteterne bruges bl.a. til
fuglemærkning, formidlingsture og workshops.
Der søges om tilskud til nye tiltag som vil forbedre
naturcenterets kvalitet og udtryk og der søges også
midlet til et forprojekt.

9. Evt.



10. Næste møde:



27. februar 2014 kl. 14.00 – 16.00

Preben Olesen slutter af med at takke rådet for
godt og veludført arbejde.

