
 
 

 
 

 

Møde i den rådgivende styregruppe  

Mandag den 26. november 2018 

 
Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 13.00-16.30 

Deltagere i den rådgivende styregruppe 

Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand og mødeleder) 
Direktør Peter Cederfeld, Realdania By og Byg  

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

Formand Finn Hansen, Højer Lokalråd  
Formand Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd 

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

Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet (afbud) 
Direktør Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond (afbud) 

Erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning, Vækstråd Tønder  
Destination Development Manager Julie Hermansen, Tøndermarsk Initiativet 
Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder) 

Direktør Keld I. Hansen (bisidder)  
Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania (bisidder) (afbud) 

Projektdirektør Erik Jespersen (sekretær) 
 

Dagsorden  

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

 
Henrik Frandsen bød velkommen til mødet.  

  

2. Status på Tøndermarsk Initiativet (10 min.) 
 

Der vil ikke blive givet en præsentation af status, men der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål/kommentarer til den vedlagte statusrapport. 

 
Bilag: Statusrapport november 2018 
 

Projektdirektør Erik Jespersen bemærkede, at der pågår stadig dialog med Den 
Danske Naturfond vedr. etableringen af et samarbejde, som støtter op om formålet 

med EU Life ansøgningen.  
 



 

 

Janne Liburd tilføjede til statusrapportens punkt 5.4, at Nationalpark Vadehavet 

indgår i samarbejde om branding af fødevarer i de danske nationalparker, og man 
vil gerne invitere TMI med i samarbejdet.  

 
3. Ruter og Stier – formidling (30 min.) 

 
Arkitekttegnestuen JAC Studios har fået opgaven med udarbejdelse af formidling af 

Tøndermarsken. Ambitionen er at skabe en udstilling der, på såvel en sanselig 

som overraskende måde, formidler og iscenesætter Tøndermarskens unikke 
omgivelser. Projektleder Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland præ-

senterer ideerne til udviklingen af formidlingen til Tøndermarsken, samt proces 
for det videre arbejde.  

 
Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland orienterede om status på formid-

lingsopgaven for delprojekt Ruter og Stier. Frem til jul udarbejdes det endelig kon-
cept og formidlingen skal bl.a. afprøves på en nedsat brugergruppe med repræsen-
tanter fra forskellige målgrupper.  

 
I den efterfølgende drøftelse fremhævede Peter Cederfeld, at der bør sikres koor-

dinering med Naturstyrelsens udstilling ved Vidåslusen.  
 
Janne Liburd adspurgte til brugergruppens sammensætning, og efterspurgte delta-

gelse fra bl.a. sommerhusgæster, som løbende kommer tilbage til området. Dette 
blev noteret, og det blev bemærket, at sammensætningen som udgangspunkt er 

sket på basis for en bred deltagerkreds og deltagernes mulighed for at deltage.  
 

4. Fælles Grundtanke (5 min.) 

 
Arbejdet med den fælles grundtanke, der skal kunne bruges ift. al kommunikation 

og formidling af Tøndermarskens forskellige og mangfoldige tilbud skrider frem.  
Der er siden mødet i september arbejdet videre med den fælles grundtanke, og 
styregruppen forelægges den seneste version af grundtanken til orientering. 

 
Bilag: Den fælles grundtanke for Tøndermarsken som destination 

 
Projektdirektør Erik Jespersen orienterede om arbejdet med den fælles grundtan-
ke, og oplyste, at der kun vil blive lavet få rettelser til udkastet.  

 
Henrik Frandsen bemærkede, at det bør overvejes, om Tønder Kommunes slogan 

Rig på Tur kan indarbejdes i den fælles grundtanke.  
 

5. DestinationsLAB ”Grøbleriet” (30 min.) 
 
På baggrund af præsentationen bedes den rådgivende styregruppe kommentere 

den konceptuelle del og bidrage med input til fremtidige aktiviteter til Grøbleriet.  
 

Destination Development Manager Julie Hermansen præsenterede de overordnede 
forslag til koncept for Grøbleriet med fokus på funktion og målgrupper. Partner-
skabsgruppen har besluttet, at Grøbleriet opstarter med renovering og funktions-

anvendelse af stueetagen i Storegade 23.  
 

I den efterfølgende drøftelse gjorde Finn Hansen opmærksom på, at der i regi af 
lokalrådet i Højer vil blive fremsat forslag om at etablere tilflytterbolig i Højer, som 
evt. kan inkluderes i Grøbleriets funktion.  



 

 

 

Derudover blev det foreslået, at indhente erfaringer fra lignende initiativer andre 
steder, overveje markedsføring og tiltag, der kan tiltrække interesserede fra de 

forskellige målgrupper. 
  

 
6. Destinationsstrategi (30 min.) 

 

Projektsekretariatet ønsker i 2019 at revidere Destinationsstrategien for Tønder-
marsken. I den forbindelse vil projektsekretariatet kort præsentere forslag til om-

råder i strategien, der bør revideres. Efterfølgende ønskes en kort drøftelse af 
rammesætning for en revision af strategien.   
 

Bilag: Destinationen Tøndermarsken – Strategi 2017-2025 
 

Destination Development Manager Julie Hermansen præsenterede oplæg til revisi-
on af destinationsstrategien med henblik på at få konkretiseret strategien herunder 
især måltal for turismeudviklingen i Tøndermarsken. Derudover blev det foreslået, 

at indarbejde afsnit omkring organisation, opdatere strategiens indsatser og hand-
linger ift. initiativets andre projektspor, samt gøre den brugbar for turismeaktører i 

området. 
 
I den efterfølgende drøftelse var der positive tilkendegivelser fra styregruppen ift. 

de overordnede områder af strategien, der foreslås revideret. Bemærkninger fra 
styregruppens medlemmer vil indgå i det videre arbejde. 

 
7. Erhvervsfremme og Turisme (30 min.) 

 

Oplæg ved Erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning fra Vækstråd Tønder 
vedr. seneste nyt ift. Regeringens forslag til ny organisering på erhvervs- og tu-

rismefremmeområdet, og hvilken betydning det kan have for Tøndermarsk Initiati-
vet mv.  
 

Erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning fra Vækstråd Tønder orienterede 
styregruppen om den nye organisering på erhvervsfremmeområdet, herunder op-

rettelsen af nye erhvervshuse, som Vækstråd Tønder skal samarbejde med i frem-
tiden. Det er også forventningen af erhvervstiltag under TMI vil ske i samarbejde 

med Vækstråd Tønder og de nye erhvervshuse.  
 
Ift. den nye organisering på turismefremmeområdet kunne Henrik Frandsen oply-

se, at KL indgår i dialog på vegne af kommunerne. Det er derfor uvist, hvornår der 
er en afklaring på organiseringen af dette område.  

 
 

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 oplyste, at tre emner relevant for TMI’s arbejde forventes god-

kendt på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018. Det gælder tillæg til 
spildevandsplan for Højer og tillæg til affaldsplan i Højer, som har indflydelse på 

samarbejde med Tønder Forsyning. Derudover forventes lokalplan Højer godkendt, 
som baner vejen for anlæg af det rekreative område syd for byen.  



 

 

 

Janne Liburd oplyste, at Nationalpark Vadehavets plan for 2019-2025 er vedtaget 
efter at have modtaget 800 høringssvar. Som noget nyt er verdensarv indarbejdet 

i planen, og FN’s udviklingsmål er indarbejdet i de strategiske pejlemærker. TMI er 
også skrevet ind i planen. Derudover oplyste Janne Liburd, at bestyrelsen for Nati-

onalpark Vadehavet skal udpeges i 2019.  
 
Peter Cederfeld orienterede kort om status for Højergaard, der forventes færdigre-

noveret i efteråret 2019.   
 

Martin Iversen oplyste, at Rømø-Tønder Turistforening deltager på messer i Ham-
borg og Berlin, og tilbød at medbringe relevant materiale fra TMI.  
 

9. Nye møder i 2019 (10 min.) 
Forslag til nye mødedatoer i 2019 blev vedtaget.  

 
1. kvartal: 4. marts 2019 kl. 13-16 
2. kvartal: 27. maj 2019 kl. 13-16 

3. kvartal: 9. september 2019 kl. 13-16 
4. kvartal: 18. november 2019 kl. 13-16 

 
Efter mødet er mødedato mødet i 1. kvartal ændret til 1. marts 2019. Kalenderind-
kaldelse opdateres.  

 

10. Evt. (5 min.) 

 
Ingen bemærkninger. 


