Referat af Naturparkrådsmøde torsdag den 22. april 2021
Kl. 16.30-18.30, online Teams-møde
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Orientering fra sekretariatet
- Affaldsindsats fra naturparkplanen løftes med et kunstevent af marint affald og
deltagelse i Hop i Havet.
- Nyt naturplejeprojekt med grejtrailer og uddannelse af naturplejeambassadører er
undervejs og testes i Naturpark Åmosen inden evt. udbredelse til flere naturparker.
- Ny hjemmeside for naturparken er i luften - finpudsning og sprogversioner er
undervejs.
- Udvikling af et naturpark-spejdermærke fortsætter i samarbejde med tre lokale
spejderledere.
- Planlægning af naturparkugen igangsættes og der arbejdes videre med sidste års
program.
- Udvikling af 3 lokale oplevelseskort målrettet børnefamilier og daginstitutioner er
undervejs og forventes klar til tryk inden sommer.
- Lokale Guider og Vild Mad-kurser er udskudt til efterår 2021
3. Deltagelse i pilotprojekt om bæredygtig turismeudvikling i natur- og
nationalparker
Samarbejdsprojekt mellem Syddansk Universitet, Friluftsrådet og Nationalpark
Vadehavet, som har til formål at igangsætte bæredygtige turismeudviklingsprocesser i
udvalgte danske nationalparker og naturparker. Naturpark Vesterhavet deltager med
fokus på balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen. På mødet blev drøftet

slid på klitterne særligt omkring fyret, forskellige turisttypers brug af naturen og behov
for guidning/code of conduct. Pilotprojektet indeholder en workshop, hvor aktører og
interessenter i området ser på udfordringer og løsninger fredag den 28. maj kl. 9-13.
Giv besked til Mette, hvis ønske om at deltage.
4. Danske Naturparker 2.0
Fra Friluftsrådets side lægges der op til en revision af Danske Naturparker. På mødet fik
vi en indledende snak om udvikling og visioner med Danske Naturparker, samspil med
øvrige parktyper i Danmark og om vigtigheden af, at der er et reelt indhold i de
forskellige parktyper. Med mærkatet som naturpark følger en forventning om, at her er
noget særlig natur at opleve. Det bliver et emne, vi kommer til at arbejde videre med
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6. Naturnationalparker
En ny type parker i den danske natur. Fem ud af 15 områder er udnævnt. Der
lobbyeres ikke pt fra kommunens side eller Aage V. Jensen Naturfonds side for at få en
naturnationalpark her i området. I de udnævnte naturnationalparker er der fokus på at
indhegne og udsætte store græssere til naturpleje. Her i naturparken har vi allerede de
store græssere i form af korndyr, som lever vildt. De nye parker indeholder også
friluftstiltag. Endnu et parkbegreb kan skabe forvirring blandt borgere, der ikke kender
definitionen af de mange forskellige parktyper. Naturnationalparkloven kommer i
høring. Vi afventer og ser, hvad den indeholder.
7. Siden sidst
Seneste nyt fra rådets medlemmer.
- NaturKulturVarde/Vardemuseerne: Har været hjemsendt fire måneder, men netop
åbnet igen. Ta’ på tur-folderen udkommer ikke i trykt form i år. Destination Vesterhavet
vil videreføre formidlingen i et nyt format. NaturKulturVarde udvider samarbejdet med
aktører og har lavet aftale for ca. 100 ture i år.
- Danmarks Naturfredningsforening: Intet nyt siden sidst. På fuglestationen er der god
aktivitet og mange unge, der ringmærker fugle.
- Mads: Museerne åbner igen efter nedlukning. I Vadehavets Formidlerforum er der
opstået problemer med økonomien, som de fire vadehavskommunerne deles om.
- Blåbjerg Udviklingsråd: Rådet er fortsat nedlukket.
- Sydvestjysk Landboforening: er frafaldet mødet
- Aage V. Jensen Naturfond: Der er arbejdet med rydning af rynket rose og fjernelse af
affald ved Henne Strand. Mange gæster har betydet et stort slid særligt på Tegnebjerg,
hvor der nu skal sikres. Ved Storholm tårnet og Elipsen er der lavet forbedringer af
spang. Godt at skolestuen snart kommer i brug igen til skoleklassernes forløb.
- Forsvaret: Der er produceret en film om færdsel på Forsvarets arealer, som
offentliggøres inden længe. Opfordring til at dele på diverse platforme og sider.
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8. Evt.
Lasse: Nationalpark Vadehavet arbejder på en velkomstport ved fyret. Det koordineres
med øvrige projekter i gang derude.
Mads: Kunstudvalget er stødt på udfordringer med projektet ”a household in Ho” i Ho
havn. De er i dialog med Kystdirektoratet om mulighederne.
Næste møde er den 26. august, hvor vi har den årlige sommerudflugt. Opbakning til
forslag om at se Holme Å projektet og området på fatbikes. Sekretariatet arbejder
videre med planlægningen.
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