
 
 

 
 

 

Møde i den rådgivende styregruppe  

Fredag 1. marts 2019 

Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 10.00 - 13.00 

Deltagere i den rådgivende styregruppe 
Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand og mødeleder) 

Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania (næstformand) 
Direktør Peter Cederfeld, Realdania By og Byg (afbud) 

Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Christensen, Tønder Kommune 
Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden (afbud) 
Formand Preben Linnet, Tønder Forsyning (afbud) 

Formand Finn Hansen, Højer Lokalråd  
Formand Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd (afbud) 

Formand Martin Iversen, Rømø-Tønder Turistforening (afbud) 
Formand Janne Liburd, Nationalpark Vadehavet 
Næstformand Søren Dalsgaard Stier, Schackenborg Fonden (afbud) – i stedet deltog 

slotsforvalter og direktør i Schackenborg Fonden Jørgen Bjerregaard. 
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet 

Direktør Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond 
Erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning, Vækstråd Tønder (afbud) 
Destination Development Manager Julie Hermansen, Tøndermarsk Initiativet 

Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder) (afbud) 
Direktør Keld I. Hansen (bisidder)  

Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania (bisidder) (afbud) 
 

Dagsorden  

 
1. Velkomst v. Henrik Frandsen (5 min.) 

Velkomst og rammesætning af mødet.  
 
Henrik Frandsen bød velkommen til mødet, og fortalte, at Kommunalbestyrelsen 

dagen forinden havde godkendt Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder 
Midtby. 

  
2. Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby (30 min) 

Udkast til Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby behandles på kom-
munalbestyrelsesmødet i Tønder Kommune den 28. februar 2019. Et af i alt syv 
nøgleprojekter i Byrums- og klimatilpasningsplanen er projektet: "Skulpturhaven – 

Åbner og forbinder". Projektets hovedformål er at åbne haven op mod omgivelser-
ne og få den integreret i bymidten som et aktiv med enkle greb. Projektet ved 

Skulpturhaven er tænkt som åbningstrækket til arbejdet med den øvrige del af By-
rums- og klimatilpasningsplanen, og Tønder Kommune sender en ansøgning til Re-
aldanias indsats Hovedbyer På Forkant om støtte til realiseringen af dette åbnings-



 

 

træk.  Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef og projektleder af projektsporet Klimatilpas-

ning Tønder præsenterer tankerne bag samt processen for det videre arbejde. 
 

Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef i Tønder Kommune, orienterede om arbejdet med 
Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby og præsenterede de 7 nøgle-

projekter i planen, herunder nøgleprojektet ved Mølledammen og Skulpturhaven, 
der skal være åbningstræk for resten af arbejdet med Byrums- og klimatilpas-
ningsplanen. Han fortalte desuden, at der er indsendt ansøgning til Realdanias ind-

sats ’Hovedbyer på Forkant’. Mølledammens tilstand i dag blev desuden drøftet. 
 

Nina Kovsted Helk fortalte, at Realdania har modtaget 31 ansøgninger, hvilket er 
usædvanligt mange. Ansøgningerne er ved at blive behandlet. 

 

3. Status på Tøndermarsk Initiativet (15 min.) 
Der vil ikke blive givet en præsentation af status generelt, men der vil være mulig-

hed for at stille spørgsmål/kommentarer til den vedlagte statusrapport. Under sta-
tuspunktet vil der være særligt fokus på arbejdet i projektsporet Klimatilpasning 
Vidå, og der gives et statusoplæg v. Christa Jørgensen, fagchef og projektleder af 

projektsporet Klimatilpasning Vidå.  
 

Bilag: Statusrapport februar 2019 
 
Henrik Frandsen fortalte om den igangværende proces med at rekruttere en ny di-

rektør til Tøndermarsk Initiativet.  
 

Han fortalte desuden, at Marskstien officielt indvies den 16. august 2019 kl. 13.00, 
og at den rådgivende styregruppe er inviteret.  
 

Christa Jørgensen, fagchef i Tønder Kommune gav en status på arbejdet i projekt-
sporet Klimatilpasning Vidå og orienterede den rådgivende styregruppe om, at der 

er modtaget afslag på ansøgningen til EU’s LIFE Klima program. 
 
I den efterfølgende drøftelse blev forskellige samarbejdsflader for det videre arbej-

de med klimatilpasningssporet drøftet. Henrik Frandsen konkluderede, at der ar-
bejdes videre med indsatsen. Tøndermarsk Initiativets partnerskabsgruppe be-

handler sagen på deres næste møde, og tager herefter beslutning om de videre 
skridt. 

 
 

4. Ruter og Stier – formidling (20 min.) 

Samarbejdet med JAC Studios om udarbejdelsen af formidlingen af Tøndermarsken 
skrider planmæssigt frem. Hovedprojektet afleveres i uge 10. Delelementer præ-

senteres af Christa Jørgensen, fagchef og projektleder af projektsporet Ruter og 
Stier. 
 

Christa Jørgensen, fagchef i Tønder Kommune præsenterede status på formid-
lingsprojektet, der har fokus på fortællingen om Tøndermarsken og landskabet, og 

som skal skabe nysgerrighed ift. at komme ud og opleve området. Derudover ar-
bejdes der i sporet bl.a. med certificering af Marskstien. 
 

Janne Liburd fortalte om Nationalpark Vadehavets nye partnerprogram, hvor der 
bl.a. er fokus på formidlingen om hele det trilaterale vadehavsområde. 

 
 



 

 

5. Kommunikation om Marskstien – idéoplæg til drøftelse (30 min.) 

Den endelige version af Marskstien åbner i sommeren 2019. Destination Develop-
ment Manager Julie Bjerre Hermansen og kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen 

præsenterer et idéoplæg til drøftelse i styregruppen med henblik på at drøfte for-
skellige muligheder for kommunikation via hjemmeside, kort, guidebog, podcasts 

etc.  
 
Destination Development Manager Julie Bjerre Hermansen og kommunikationskon-

sulent Ulrik Pedersen præsenterede et idéoplæg med forskellige muligheder for at 
kommunikere om Marskstien, der åbner officielt den 16. august 2019. 

I denne sammenhæng er det bl.a. planen, at der i regi af Grøbleriet vil blive arbej-
det med pakkeoplæg til tour-operatører med fokus på services og produkter i rela-
tion til Marskstien. 

 
Der arbejdes på en hjemmeside om Marskstien, der skal samle information med 

kort over stien, stisløjferne, formidlingsstationer, overnatning og andre oplevelses-
tilbud. På sigt arbejdes der også med idéen om at lave fysisk materiale om Marsk-
stien – det kunne fx være et kort over stien samt en guidebog, da der fortsat er 

behov for at supplere den dynamiske onlinekommunikation med analogt materiale 
på papir. 

 
Jørgen Bjerregaard bemærkede, at der kan hentes god inspiration i Naturstyrel-
sens foldere. 

 
 

6. Information ved byggepladser i Højer (5 min.) 
Det planlægges at opstille informationstavler ved de forskellige byggepladser i 
Højer i forbindelse med byomdannelsen. Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen 

præsenterer kort skabelon samt tankerne bag.  
 

Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen viste et eksempel på den type skilt, der 
opsættes ved de forskellige byggeprojekter i regi af Tøndermarsk Initiativet. Skiltet 
illustreres både med et før- og et efter-billede - og er ligeledes forsynet med kon-

taktinfo på TMI ved evt. spørgsmål. 
 

Finn Hansen bemærkede, at det er et vigtigt budskab, at der nu begynder at ske 
noget, som også kan ses visuelt. 

 
 

7. Destinationscenteret ”Grøbleriet” (15 min.) 

Hjemmesiden for Grøbleriet, der går i luften 1. marts 2019 i en første version, 
præsenteres for den rådgivende styregruppe. På baggrund af præsentationen be-

des den rådgivende styregruppe kommentere det konceptuelle og bidrage med in-
put til udformningen af hjemmesiden fremadrettet.  
 

Bilag - hjemmesiden kan allerede nu besøges her: http://groebleriet.dk/ 
 

Destination Development Manager Julie Bjerre Hermansen og kommunikationskon-
sulent Ulrik Pedersen præsenterede Grøbleriets hjemmeside, som er målrettet er-
hvervet og som bl.a. kommer til at indeholde materiale til de erhvervsdrivende, 

som de kan bruge i deres kommunikation om området og deres virksomheder.  
 

Styregruppen drøftede i forlængelse af punktet den generelle kommunikationsop-
gave, der ligger i at få kendskabet til TMI udbredt – også ud over Tønder Kommu-

http://groebleriet.dk/


 

 

nes grænser. Bemærkningerne fra den rådgivende styregruppes medlemmer vil 

indgå i det fremadrettede arbejde med kommunikationsindsatsen. På næste møde 
i den rådgivende styregruppe vil kommunikation som tema blive behandlet på et 

særskilt dagsordenspunkt mhp. at synliggøre den nuværende indsats samt at få 
input til udarbejdelsen af den næste kommunikationsstrategi for 2019/2020. 

 
 
8. Orientering fra partnerne (30 min.) 

Medlemmerne orienterer om aktuelle aktiviteter med betydning for Initiativet. 
Medlemmer kan melde emner til orientering til formanden. 

 
Henrik Frandsen orienterede fra den foregående dags kommunalbestyrelsesmøde, 
hvor bl.a. Byrums- og Klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby blev godkendt 

med fuld opbakning, og hvor Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget. Han fortalte 
desuden om projektet Zeppelin Tønder, hvor det er planen, at der skal laves et op-

levelsescenter af international standard. Han orienterede slutteligt om, at Tønder 
Kommunes Økonomiudvalg har tiltrådt en hensigtserklæring om destinationssam-
arbejde mellem Fanø, Tønder og Esbjerg Kommuner. 

 
Finn Hansen orienterede om stiftelsen af en ny forening i Tønder Kommune; Kul-

turkraft Tønder, der kan være med ind over ift. forskellige arrangementer i kom-
munen. Bl.a. er foreningen blevet bedt om at stå for en landdistriktstur.  
 

Janne Liburd kvitterede for hensigtserklæringen om destinationssamarbejde på 
tværs af de tre kommuner og fortalte derudover om Interreg 5B-projektet Prowad 

Link samt Nationalpark Vadehavets årlige forskningsdag. 
 
Jørgen Bjerregaard orienterede om Schackenborgs strategiudvikling, renovering af 

den gamle herskabsstald samt om at det planlægges at ansætte en udviklingschef 
på Schackenborg Slot. 

 

 

9. Evt. (5 min.) 

 
Ingen bemærkninger. 


