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Kommissorium for Naturparkrådet i Naturpark Vesterhavet 

-------------------------------------------------------- 

Baggrund 

Varde Kommune har ønsket at etablere et Naturparkråd for at have et bindeled mellem Naturpark 

Vesterhavet og alle dens interessenter. Naturparkrådet bidrager til at forankre Naturpark Vesterhavet og 

skabe den opbakning og inddragelse, der er altafgørende for Naturpark Vesterhavets eksistens, da 

naturparken er baseret på frivillighed, borgerinddragelse, samt engagement i Varde Kommune og i 

lokalbefolkningen i øvrigt. Naturparken har dog et indirekte lovmæssigt grundlag, da naturparker formelt 

etableres via kommuneplanlægningen. Rådet blev etableret maj 2011. 

Formål 

Naturparkrådet skal fungere som et rådgivende organ rettet mod naturparksekretariatet. Formålet med 

rådet er at sikre at erhverv, organisationer, foreninger, lodsejere og andre borgere bliver hørt og inddraget i 

Naturpark Vesterhavets udvikling og arbejde, herunder ved tilvejebringelsen og gennemførelsen af 

Naturparkplanen. Naturparkrådets forslag bliver behandlet i naturparkens ejergruppe, såfremt det 

vurderes som relevant. 

Opgaver og ansvar 

Naturparkrådet arbejder løbende på at udvikle Naturpark Vesterhavet. De koordinerer, prioriterer og 

igangsætter projekter. Desuden fungerer rådet som netværkskoordinator for de åbne netværk, der er 

opstået omkring naturparken. 

 

Sammensætning af råd og betingelser for deltagelse 

Rådets sammensætning 

Rådets sammensætning afspejler Naturparkens geografiske område, samt bidrager med erfaring og faglig 

relevans i henhold til Naturpark Vesterhavets opgaver og ansvar. Det er prioriteret, at rådet er forankret i 

lokale organisationer og udviklingsråd. Varde Kommunes kommunalbestyrelse har den endelige beslutning 

om, hvem der indgår i rådet. 

Medlemmer og formand sidder i en fireårig valgperiode. Perioden følger den kommunale valgperiode. De 

enkelte medlemmer udpeger selv deres repræsentant til Naturparkrådet. Ved første møde i 

Naturparkrådet efter kommunalvalget vælges ny formand, næstformand og medlemmer til 

Naturparkrådet. 

Formandskab 

Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune udpeger en formand til Naturparkrådet. Udvalget for Kultur 

og Fritid udpeger en næstformanden til naturparkrådet. 

Sekretariatsfunktion 

Sekretariatet er tovholder på opgaver og de enkelte projektgrupper i Naturpark Vesterhavet og servicerer 

Naturparkrådet.  
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Naturparkrådsmedlemmer 

Formand for Naturparkrådet  
Claus Brink   Medlem i Udvalget for Plan og Teknik 
 
Næstformand for Naturparkrådet 

Sandie Eis Ravn  Formand for Udvalget for Kultur og Fritid 

De øvrige medlemmer er:  
Sanne Frederiksen  Aage V. Jensen Naturfond 

Klaus B. Fries   Varde Kommune Natur og Park  
Stig G. Larsen   Forsvarets Ministeriets Ejendomsstyrelse (FES)  
Bent Jakobsen   Danmarks Naturfredningsforening  
Ove Nielsen   Sydvestjysk Landboforening  
Lasse Frøkjær   Vardemuseerne/NaturKulturVarde  
Preben Nielsen  Udviklingsråd Blaabjerg 
Hanne Voetmann  Friluftsrådet kreds Sydvestjylland 
Linda Bilberg Nyholm  Udviklingsråd Blaavandshuk 
Vibeke Birk Tiedemann  Destination Vesterhavet 
Lisbeth Christiansen  Varde Kommune, Sekretariat 
 

Mødefrekvens 

Naturparkrådet holder 3-4 møder om året, og hertil kan forekomme ekstraordinære møder. Mødernes 

tidspunkt offentliggøres på Naturpark Vesterhavets hjemmeside, så snart datoen er fastsat. Sekretariatet 

indkalder til møder, som indvarsles ved mail, så vidt muligt en måned før mødets afholdelse. Formanden 

for Naturparkrådet er ansvarligt for indhold til dagsordenen. 

Dagsorden 

Der udsendes en foreløbig dagsorden senest 4 uger før møderne. Dagsorden lægges tilgængeligt på 

Naturpark Vesterhavets hjemmeside inden mødets afholdelse. Alle medlemmer af Naturparkrådet kan 

rejse sager til drøftelse i rådet. Sagen skal fremsendes til naturparksekretariatet senest 2 uger inden en 

mødedato. Den endelige dagsorden med alle bilag sendes til medlemmerne senest 8 dage før mødet. 

Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelse og udsendelse af dagsorden, som godkendes af formanden. 

Referat 

Der udarbejdes referater fra møder i Naturparkrådet og de udsendes senest 1 uge efter afholdt møde. 

Skriftlige bemærkninger eller ændringsforslag til referatet fremsendes inden 8 dage til sekretariatet. I 

tilfælde af ændringer til referatet sender sekretariatet det reviderede referat til rådet senest 8 dage efter 

fristen for bemærkninger. Herefter offentliggøres referatet på naturparkens hjemmeside. 

 

Naturpark Vesterhavets sekretariat fører referat under Naturparkrådets møde. 

 


