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Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet
2019-2024 samt UDKAST til Byrådets vurdering af disse og FORSLAG til afledte justeringer
I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024
har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende:
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Vardemuseerne og Arkæologi Vestjylland (indkommet den 14. august 2019)
Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport (indkommet den 27. august 2019)
NaturKulturVarde (indkommet den 28. august 2019)

Db134722-5700-4ea7a563-50a96a935180
Vardemuseerne og Arkæologi Vestjylland
60dc534b-4561-4bd3Foreslår enkelte rettelsesforslag, der primært omhandler ændringer på museets udstillingssteder i
9dbc-075e95b3ade5

naturparken: Lønne pigen flyttes fra Nymindegab Museum til Museum Frello, Nymindegab Museum
ændrer navn til Æ Gaf og Redningsstation Blåvand er nedlagt.
Byrådets vurdering:
Byrådet bemærker, at de foreslåede ændringer vil blive tilrettet.
Afledte justeringer:
Side 26, Jernalder og vikingetid:
Nogle af gravene er udstillet på Museum Frello, hvor man blandt andet kan se en rekonstruktion af Lønne
pigen, en kvindegrav med en smuk blå kjole med røde borter.
Side 33, Konkrete indsatser for kulturhistorie:
Udbygning af Æ Gaf
Side 41, Kulturhistorisk formidling:
Den kulturhistoriske formidling bliver hovedsageligt varetaget af Vardemuseerne, som har tre udstillinger
37
i naturparken: Nymindegab
Museum, Redningsbådsmuseum i Nymindegab og Tirpitz.
134548/19
Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport
37
Foreslår, at der indtænkes
flere faciliteter til vandsport i naturparkplanen for at gøre området attraktivt
for både turister og lokale. Området ved Hvidbjergs strand og Vejers strand fremhæves som interessante
37
områder for udvikling, da her allerede er gode muligheder for windsurfing.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at udviklingen af faciliteter for vandsport er en relevant indsats særligt i
Db134722-5700forhold til turismeudviklingen i området. Forslaget er dog ikke noget, der direkte afspejler sig i ændringer
4ea7-a563i naturparkplanen, men
som en indsats Varde Kommune vil tage med videre til drøftelse i
50a96a935180
Naturparkrådet.
Afledte justeringer:60dc534b-4561-4bd3Ingen
9dbc-075e95b3ade5
NaturKulturVarde
Foreslår inddragelse af FNs Verdensmål i naturparkplanen. Særligt verdensmål nr. 13 om at modvirke
klimaforandringer og verdensmål nr. 15 om at begrænse tabet af biodiversitet ønskes indskrevet i
naturparkplanen.
Foreslår at tilføje flere indsatser med re-introduktion af arter, særligt større arter, som kan have en
vidtrækkende påvirkning af hele økosystemet. Dette med formål at skabe bedre levevilkår for flora og
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fauna, men også med henblik på at løfte planens langsigtede turismemål om videreudvikling af
naturturisme og at tilbyde oplevelser i storslået natur.
Foreslår en zonering i naturparken med markering af naturbeskyttelsesområder og stilleområder.
Naturbeskyttelsesområder skal guide de besøgende til at opleve naturen mere skånsomt i perioder, hvor
behovet er størst. Stilleområder skal tydeliggøre områder med mulighed for at opleve stilhed i naturen
uden forstyrrelse af action-prægede aktiviteter.
Byrådets vurdering:
Byrådet finder det relevant, at FNs Verdensmål så vidt muligt indarbejdes i naturparkplanen med særligt
fokus på Verdensmål nr. 13 og 15.
Byrådet bemærker, at der i Naturparkplanen er nævnt reintroduktion af urfugl som et eksempel på arter,
der kan arbejdes med at reintroducere. Indsatsen kan dermed også komme til at indeholde andre arter.
37
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Byrådet noterer sig, at zonering kan være et redskab til at håndtere det store antal af besøgende i
37
37
naturparken. Forslaget tages med til videre drøftelse i Naturparkrådet med henblik på at afsøge
mulighederne, men giver ikke anledning til direkte ændringer i naturparkplanen.
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Afledte justeringer:
60dc534b-4561-4bd3Siden 8, ny tekstboks:
9dbc-075e95b3ade5

Naturpark Vesterhavet for Verdensmålene
Naturpark Vesterhavet har fokus på og vil bidrage til at fremme indsatsen med at nå FNs verdensmål. I
naturparkplanen er det særligt verdensmål nr. 13 om at modvirke klimaforandringer og verdensmål nr.
15 om at begrænse tabet af biodiversitet, blikket er rettet mod.
Verdensmål nr. 13 handler om at modvirke klimaforandringer. I naturparkplanen kommer dette til udtryk
gennem bl.a. arbejdet for en mere naturnær drift i områdets skove, idet en urørt skov binder CO2 over
længere tid sammenlignet med en produktionsskov. Verdensmål nr. 15 handler om livet på land og om at
begrænse tabet af biodiversitet. Naturparkens udviklingsmål om at sikre flora og fauna gode levevilkår
samt en række langsigtede mål for naturen beskrevet i naturparkplanen er direkte i tråd med dette
verdensmål.
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