Dok.nr. 921421-12
Sagsnr. 11/12126

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
onsdag den 3. oktober 2012
Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
Tid: 3. oktober 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
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)
Afbud:
Søren Malle, Forsvaret
Colin John Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond
Ole Digel, Blåvandshuk Udviklingsråd

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat





Referatet blev godkendt

Referat fra sidste møde (bilag
nr. 1159321)

2. Orientering om status siden sidst



Klaus Fries besvarer Helge Knudsens spørgsmål ved
sidste møde om inddragelse af de mindre landbrug.
Der er efter mødet afholdt et møde med Per
Skousen, hvor inddragelsen blev drøftet. Varde
Kommune vil afholde et borgerinddragelsesmøde i
både den nordlige og sydlige del af naturparken.
Per Skousen supplerer, at der kommer en artikel i
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Grobund.

3. Naturparkplan


Vision



Mission



Den fysiske afgrænsning



Natur



Kulturarv



Friluftsliv



Xenia Salomonsen har haft en forespørgsel om
årsagen til at grundejerforeningerne ikke er med i
naturparkrådet. Ivar Sande beretter, at årsagen til
at disse foreninger ikke er med i Naturparkrådet, er
at Udviklingsrådene repræsenterer områderne.
Xenia Salomonsen foreslår, at sendes besked ud
om, at grundejerforeningerne skal kontakte deres
respektive Udviklingsråd angående Naturpark
Vesterhavet. Helge Knudsen støtter idéen om, at de
bruger baglandet (Udviklingsrådene) for at stifte
direkte kontakt til naturparkrådet.



Hanne Voetmann spørger, om det ikke er muligt at
skrive til de forskellige foreninger i området og
fortælle dem, at de kan tage kontakt til
naturparkrådet via Udviklingsrådene. Der var
enighed i gruppen om en sådan skrivelse.



Preben Olesen nævner desuden presseplanen og at
der ikke har været nogen større nyheder siden
sidste møde. Den næste store nyhed kommer i
pressemeddelelsen om projektet, som støttes af
Nordea-fonden.



Ivar Sande beretter om Naturstyrelsen
Blåvandshuks nye medarbejder Søren Rask Jessen.
Han lader til at blive den nye kontaktperson i
forhold til naturparken. Søren har stået bag flere
større projekter bl.a. Skjern Å-projektet,
sundhedsspor og har været ansat i Naturstyrelsen i
mange år.



Ivar Sande nævner fondsprojektet, som støttes af
Nordea-fonden og Grøn Vækst. Det er et projekt
som stammer fra Kultur og Fritid og
kulturinstitutionerne. Projektet er siden blevet
forankret i Nordea-fondens naturprojekter og siden
januar er i samarbejde med Kultur og Fritid blevet
arbejdet på en ansøgning til Nordea-fonden og Grøn
Vækst. Der kommer flere detaljer om projektet på
næste møde.



Preben Olesen foreslår at naturparkplanen
gennemgås på cirka 30 min, mens vi drøfter om der
skal tilføjes/ændres emner.



Ivar Sande spørger: Hvad skal naturparkplanen
gøre godt for? Den har efter hans optik to formål:
o

Krav fra Friluftsrådet og de stiller krav til
punkter i planen

o

Naturparkplanen har det formål at vise, hvad
er en naturpark og hvad vil vi med den?
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Primære erhverv



Formidling



Ivar Sande spørger om det er skarpt nok, konkret
nok, er målene realistiske, konkrete/ukonkrete?



Medlemmerne af naturparkrådet bedes sende en
mail med formuleringer, forslag til ændringer, info
om detaljer til Lisbeth Lonergan (lilo@varde.dk)
inden den 1. november 2012.



Helge Knudsen synes ikke, at området skal
glorificeres. Vi skal forholde os til tilstanden, som
den er.



Klaus Fries nævner, at der er nogle faglige
begreber, som er nødvendige, mens andre til dels
skal luges ud.



Xenia Salomensen stiller spørgsmål til omfanget af
de forskellige afsnit og detaljeringsgraden.



Hanne Voetmann nævner, at vi laver det her for at
blive godkendt, og bagefter skal vi gøre os tanker
om, hvad det er vores gæster skal have



Hanne Voetmann fortsætter, at Friluftsrådet er
imod Naturstyrelsens zonering. Se hjemmeside for
høringssvar



Xenia Salomonsen vil gerne drøfte etablering af
netværk. Vadehavets formidlerforum (VFF) er ikke
under nationalparken og spørgsmålet er om et
netværk skal være under naturparken.



Ivar Sande understreger, at naturparken er til for at
skabe synergier mellem de forskellige lodsejere,
erhvervsdrivende, formidling m.v. Naturpark
Vesterhavet skal ikke være en overmyndighed i
området



Xenia Salomonsen fortæller, at NaturKulturVarde
har fået bevilliget et tre-årigt tilskud fra
Friluftsrådet til en Naturvejleder, der som et af sine
hovedområder skal arbejde med formidlingen ved
Naturpark Vesterhavet.



Hanne Voetmann beretter, at samme diskussion
findes i nationalparken. Vi kan i naturparkrådet
beslutte, at ansvaret eksempelvis skal ligge hos
NaturKulturVarde.



Per Skousen er enig med Ivar. Den sværeste
opgave bliver koordineringen i naturparkområdet
mht. formidling



Lisbet Rosendahl nævner, at NaturKulturVarde er et
godt bud for faglig formidling. NaturKulturVarde har
base udenfor naturparkområdet, men destinationer
i hele kommunen



Hanne Voetmann nævner, at det gælder om at få
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kontakt til så mange som muligt af de
selvbestaltede formidlere. I nationalparken kan de
få et kursus i formidling af Vadehavet, og de som
har gennemført et kursus bliver markedsført på
nationalparkens hjemmeside.



Xenia Salomonsen siger, at Naturpark Vesterhavet
skal være åben for alle formidlere. Hvis formidlerne
har lyst, skal de samles og koordineres. Det er et
stort arbejde og eksempelvis har Nationalpark
Vadehavet en lønnet koordinator, som er støttet af
Friluftsrådet, til at varetage koordineringen af
formidlere.



Preben Olesen er enig med Xenia Salomonsen om,
at man ikke skal holde alle fra fadet.



Per Skousen synes, at formidling skal ske på en
eller anden måde. I udlandet er der i regelen en
bemanding på en formidlingsbase, hvor gæsten
bliver vejledt i naturparkområdets muligheder og
aktiviteter. Han synes, at der skal være en
bemanding.



Xenia Salomonsen nævner, at det er stor opgave,
at få oplært personalet på turistinformationer om
mulighederne. Som mulighed foreslår Xenia
Salomonsen, at NaturKulturVarde og Museet for
Varde og Omegn kan være behjælpelige for
naturparkområdets turistinformationer



Ivar Sande vender, at det er intentionen at fremme
formidling yderligere via naturparkrådet, men at
rådet aldrig kan blive en myndighed, der kan
bestemme om, hvem der må formidle i området.
Ivar Sande foreslår, at emnet sættes på som punkt
til næste naturparkrådsmøde.



Preben Olesen foreslår derudover, at
formidlingsgruppen arbejder videre med temaet.
Hanne Voetmann deltager også i gruppen



Xenia Salomonsen fortæller, at NaturKulturVarde
har fået et treårigt tilskud fra Friluftsrådet til en
naturvejleder, som primært beskæftiger sig med
naturparken



Hanne Voetmann mangler Naturstyrelsens planer
for området og henviser til Naturstyrelsens
driftsplan for det kommende år, hvor der etableres
en pavillion ved Blochsgård om krondyrene, der
fokuseres på bedre formidling og forbedring af
stierne



Det er vigtigt aktiviteterne er beskrevet så meget
som muligt i naturparkplanen, dog skal det
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formuleres, så det ikke binder 100 %.


Ivar Sande beretter, at Friluftsrådet har afsluttet
logokonkurrencen. Det er forventet, at logoet
anvendes til Naturpark Vesterhavet. I Tyskland har
naturparkerne naturparkpartnere, som kan være
private, offentlige m.v. som nærer en vis interesse i
naturparken. Vi kunne drøfte mulighederne for et
lignende partnerskab på næste møde.



Xenia Salomonsen beretter, at formidlingsgruppen
pt. arbejder på naturparkplanen



Ivar Sande fortæller om strandgruppens arbejde
med sektionering, som drejer sig om at værne om
naturen og tilgodese gæsternes forskellige behov.
Xenia Salomonsen nævner indstillingen hos de
forskellige lodsejere. Klaus Fries fortæller, at
campingpladserne er godt repræsenteret, og
nævner deres gode fremmøde



Bent Jakobsen understreger, at formidlingsmæssigt
er sektionering også vigtig. Fx naturen bliver mere
uforstyrret og skræmmes ikke af fx surfere



Preben Olesen beretter fra Byrådets studietur til
Bruxelles, at man her har set forskellige bud på
handicapvenlighed i Armeland.



Lisbet Rosendahl nævner vores nabokommune mod
nord, som er god til at tiltrække turister med
forskellige aktiviteter hele året rundt

5. Kortmateriale



Klaus Fries beretter, at materialet gemmes til
ansøgningen sendes i februar

6. Fondsansøgninger



Se punkt 2

7. Evt.



Preben Olesen nævner her indvielsen af Filsø og
Naturpark Vesterhavets stand.



Preben Olesen foreslår en studietur til en naturpark
i Tyskland. Lisbet Rosendahl nævner også England,
som rejsemål



Per Skousen nævner en publikation, som beskriver
tyske naturparkers opbygning og
borgerinddragelse.



Hanne Voetmann foreslår, at vi udvider næste
møde med en time



Formidling i naturparken

4. Status fra arbejdsgrupperne


Hjemmesiden



Formidlingsgruppen



Strandgruppen

8. Næste møde


Torsdag den 6. december
2012 kl. 14.00 – 17.00

9. Foreløbige punkter til næste møde
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Naturparkpartnere



Naturparkplan
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