Forslag til Budget 2020-2023

Deltagelse i nyt projekt i Naturpark Vesterhavet
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Friluftsrådet har netop opnået finansiering til at iværksætte et stort
udviklingsprojekt i de danske naturparker. Projektet indeholder en række
koncepter, som skal implementeres i de enkelte naturparker. Implementeringen
medfører bl.a. uddannelsesforløb, undervisningsmaterialer, content marketing,
inspirations-materiale, faglig sparring og netværk. Den enkelte naturpark skal stå
for en medfinansiering i form af løntimer.
Naturpark Vesterhavet har nu eksisteret i fem år og mange indledende tiltag er
gennemført for at få naturparken godt fra start. Næste skridt er at få naturparken
til ikke blot at leve, men også til at videreudvikles. Der er behov for at øge
synlighed og kendskab til naturparken, samt styrke og udvikle nye samarbejder
med formidlere, lokale frivillige, erhvervsliv m.fl. Alt sammen for at kunne tilbyde
enestående naturoplevelser og naturforståelse til de mange besøgende og ikke
mindst områdets beboere. Deltagelse i projektet vil give et stort og tiltrængt løft af
Naturpark Vesterhavet både i forhold til markedsføring, naturoplevelser og
naturformidling.
Naturparkrådet støtter op om deltagelse i projektet.
For at kunne deltage og implementere et eller flere koncepter i Naturpark
Vesterhavet søges der om finansiering af timer. Det landsdækkende projekt
forventes igangsat i 2020
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Indsatsen ligger fint i tråd med den kommende Naturparkplan 2019-2024 og vil
højne kvaliteten af naturparkens tilbud til turister og borgere. Samtidig vil
indsatsen understøtte iværksætteri og virksomhedsudvikling med naturparken som
det bærende element for f.eks. konceptudvikling af oplevelsesøkonomi, formidling
mv. Gennem ovenstående vil deltagelse ligeledes være med til at understøtte
kommunens udviklingsstrategi.
Økonomi
Udviklingsprojektet udgør en samlet økonomi på 11,9 mio. kr. og har fået tilsagn
om 6,7 mio. kr. fra Nordea-fonden. De enkelte naturparker står for
medfinansiering i form af løntimer til implementering af koncepterne.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)
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2023

450

450

Drift
Anlæg

Personalekonsekvenser
Deltagelse i projekterne vil ikke kunne løftes med nuværende normering.

