Kommissorium for Det Rådgivende Udvalg for
Vadehavet
OPDRAGSGIVER
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet er nedsat af byrådene i Tønder, Varde,
Fanø og Esbjerg kommuner.
BAGGRUND
Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overgik en række
opgaver fra amterne til de nye kommuner. Det blev derfor besluttet i
Sammenlægningsudvalgene for Ny Tønder, Ny Varde og Ny Esbjerg
kommuner samt i Byrådet for Fanø kommune, at sikre et fortsat samarbejde
omkring Vadehavsområdet, bl.a. ved en videreførelse af Det Rådgivende
Udvalg for Vadehavsområdet.
I 2014 blev der gennemført en evaluering af Det Rådgivende Udvalg for
Vadehavet (RUV). Dette reviderede kommissorium er udarbejdet på baggrund
af bl.a. resultaterne af evalueringen. Tilbagemeldingerne i evalueringen var
bl.a. at RUV udfylder en plads, som ikke varetages af andre fora eller udvalg.
Hovedparten af respondenterne gav endvidere udtryk for at man ønsker at
RUV fortsætter, man har fra de fire kommuners side på baggrund af
evalueringen ønsket at det Rådgivende Udvalg for Vadehavet fortsætter.
Et andet argument for RUVs fortsatte eksistens, som blev fremført i
evalueringen er, at udvalgets selv har mulighed for at sætte punkter på
dagsordenen i modsætning til flere af de andre fora der er sammenlignet med.
Unikt for RUV er også at man geografisk set dækker hele det området, der
udgøres af de fire vadehavskommuner. RUV udfylder ydermere en plads i
forhold til det politiske arbejde i og med møderne og dialogen i denne
forbindelse er med til at kvalificere den politiske proces.
I forhold til det trilaterale Vadehavsforum kan forholdet imellem RUV og
Vadehavsforum karakteriseres som et politisk kredsløb. Udvalget kan bidrage
med input til dets repræsentanter om trilaterale problemstillinger, som de via
deres organisationer kan bringe i spil over for Vadehavsforum.
Desuden kan udvalget via debatter og diskussioner kvalificere myndigheds- og
organisationsrepræsentanterne mht. spørgsmål om, hvordan de opstillede
tværnationale løsninger fx kan implementeres i Danmark. RUV udfylder i
denne sammenhæng en vigtig funktion i og med ikke andre danske fora
udfylder denne plads.
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FORMÅL
Formålet med Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet er, i området, omfattet
af de fire Vadehavskommuner, inklusive Vadehavet, at fungere som et fælles
lokalt forum for organisationer, interessenter og myndigheder, der igennem
levende dialog og tilkendegivelser kan være medvirkende til at kvalificere den
politiske proces; kan rådgive de politiske beslutningstagere og myndigheder i
principielle forhold og sager af betydning for Vadehavsområdet og derigennem
være medvirkende til at give lovgivningen legitimitet;
Afsættet for udvalgets arbejde er ønsket om at bevare og udvikle
Vadehavsområdet som et samlet kultur- og naturområde, hvor den
erhvervsmæssige og rekreative benyttelse sker på et bæredygtigt grundlag,
dvs. i en afbalanceret og integreret (beslutnings)proces mellem de økologiske,
økonomiske og sociale interesser under hensyntagen til nationale og
internationale aftaler.
ORGANISERING
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet består af en lokal repræsentant fra hver
af følgende organisationer:




















Dansk Landbrug
Esbjerg Havn
Sydvestjysk Udviklingsforum
Danmarks Fiskeriforening
Digelagene (valgt af digelagene i de 4 kommuner)
Det Rådgivende Udvalg for Tønder Marsken
Danmarks Naturfredningsforening
Jagtorganisationerne (valgt af Danmarks Jægerforbund og Dansk Land- og
Strandjagt)
Dansk Ornitologisk Forening
Vadehavets sejl- og bådklubber (valgt af Esbjerg Søsport, Fanø Sejlklub,
Varde Sejlklub, Bådeklubben Vidå, Rømø Sejlklub, Ribe Sejlklub, Ho Bugt
Sejlklub og Højer Bådeklub)
Friluftsrådet
Foreningen Kyst, Land og Fjord
Erhvervs- og Turistorganisationerne (valgt af Esbjerg Erhvervsudvikling,
Varde Erhvervs- og Turistråd, Fanø Erhvervs- og Turistforening,
Rømø/Tønder Turistforening og Tønder Erhvervsforum)
Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforening og Dansk
Amatørfiskerforening, som vælger en repræsentant i forening
Kulturmiljøområdet (valgt af de statsanerkendte kulturhistoriske museer i
de 4 kommuner)
Et byrådsmedlem udpeget af hver af kommunerne Tønder, Varde, Fanø og
Esbjerg.
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Organisationer og myndigheder udpeger en fast lokal suppleant, som kan
deltage i møderne ved medlemmets fravær.
Byrådene kan herudover udpege op til tre særlig sagkyndige personer til at
sidde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet.
Naturstyrelsen Vadehavet,
Fødevareministeriet (Direktoratet for FødevareErhverv og Fiskeridirektoratet),
Kystdirektoratet,
Forsvarsministeriet (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste) og
Kulturministeriet (Slots- og Kulturstyrelsen) samt
Region Syddanmark deltager i møderne for at bidrage med viden inden for
deres ressortområde og for at kunne benytte Det Rådgivende Udvalg for
Vadehavet som rådgiver. I den forbindelse kan udvalget tjene som
brugergruppe for Vadehavsreservatet.
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet kan efter behov nedsætte ad hoc
arbejdsgrupper og kan i øvrigt indkalde særlig sagkyndige efter behov.
Formand og næstformand for Det rådgivende Udvalg for Vadehavet vælges af
og blandt de 4 kommunale repræsentanter.
Ved udvalgets møder deltager i øvrigt repræsentanter fra de 4 kommunale
forvaltninger.
Sekretariatsbetjeningen varetages af de 4 kommuner ved et fælles
sekretariat.
OPGAVER
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet skal fungere som lokalt forum og
platform for en bred dialog, ift. spørgsmål og problemstillinger vedr.
Vadehavet.
Derudover fungerer Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet som direkte og
indirekte rådgivningsorgan for de 4 byråd og relevante myndigheder i øvrigt
på følgende hovedområder inden for Vadehavsregionen:







Trilaterale ministererklæringer og gennemførelse af beslutninger fra
regeringskonferencen om Vadehavet
Udarbejdelse og revision af overordnede planer og handlingsprogrammer
for Vadehavsregionen
Revision af Vadehavsbekendtgørelsen og andre lovmæssige initiativer
Kommuneplanlægningen i de 4 kommuner
Erhvervsudvikling
Kultur- og naturformidling
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Spørgsmål om kulturmiljø
Kystsikring
Klimatilpasning og-planlægning
Den praktiske forvaltning i øvrigt af Vadehavsområdet.

KOMPETENCE
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet rådgiver om principielle forhold og
sager i skriftlig form (indstillinger). Der skal tilstræbes konsensus i udvalgets
indstillinger.
Udvalget kan af egen drift rejse problemstillinger og sager.
MØDER
Der afholdes møder i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 2 gange årligt.
I forbindelse med møderne kan der afholdes besigtigelsesture.
Der indkaldes til møderne ved formandens foranstaltning ved udsendelse af
dagsorden senest 3 uger før mødet.
Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne.
Møderne er offentlige.
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