
 
 

 
 

 

Møde i den koordinerende styregruppe  

Mandag den 12. marts 2018 

 
Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 13.00-16.00 

Deltagere i den koordinerende styregruppe 

Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand og mødeleder) 
Filantropidirektør Anne Skovbro, Realdania (næstformand) (Afbud) 

Direktør Peter Cederfeld, Realdania By og Byg  
Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Christensen, Tønder Kommune 
Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden 

Formand Bente Koudal, Tønder Forsyning (Afbud) 
Formand Finn Hansen, Højer Lokalråd 

Formand Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd 
Direktør Iver Gram, Rømø-Tønder Turistforening 
Formand Janne Liburd, Nationalpark Vadehavet 

Næstformand Søren Dalsgaard Stier, Schackenborg Fonden (Afbud) 
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet 

Direktør Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond 
Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder) (Afbud) 
Direktør Keld I. Hansen (bisidder) 

Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania (bisidder) 
Projektdirektør Erik Jespersen (sekretær) 

 

Referat  
 

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

Velkomst og rammesætning af mødet. 
 

Henrik Frandsen bød velkommen og præsenterede det nye medlem af styregrup-

pen, byrådsmedlem Peter Christensen. 
 

  
2. Status på Tøndermarsk Initiativet (ca. 10 min.) 

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

 
 

 
 
 

 



 

Beslutning: 

 
 

Finn Hansen gjorde opmærksom på, at der har været et par episoder med mang-
lende information ifm. aflyste TMI-arrangementer i Højer.  

 
Statusrapporten blev taget til efterretning. 

 

 
3. Proces for gentænkning af Den koordinerende styregruppes virke (5. 

min). 
 
I forbindelse med opdatering af partnerskabsaftalen, foreslås der igangsat en pro-

ces for gentænkning af den koordinerende styregruppes virke, i retning af flere 
drøftelser og færre orienteringer. 

 
Konkret foreslås det, at projektdirektøren kontakter hvert medlem mhp. en bilate-
ral drøftelse omkring forventninger mv. til styregruppens arbejde og på den bag-

grund udarbejder forslag til nyt kommissorium, der behandles på styregruppens 
næste møde. 

 
Beslutning: 
Der var tilslutning til den foreslåede proces. 

 
Janne Liburd og Flemming Nielsen bemærkede, at det vil være fint, hvis processen 

konkluderes i et nyt, egentligt kommissorium for styregruppen, omfattende en op-
dateret rollebeskrivelse. 

 

 
4. Temadrøftelse – Ruter og Stier (60 min.) 

 
Projektleder Rico Boye Jensen vil præsentere status på Ruter og Stier projektet, 
herunder rutetraceer, første skitseudkast til design på formidlingsstationer mv. 

samt forslaget til udbudsmateriale vedr. formidling. 
 

Der ønskes en drøftelse på baggrund af præsentationen, med særlig vægt på for-
midlingsdelen.   

 
Der vedlægges materiale, så det vil være muligt at forberede sig til drøftelsen. Det 
skal bemærkes, at udbudsmaterialet angående formidling stadig mangler at blive 

gennemgået af udbudsrådgiveren (Niras), samt at Nordeafonden endnu ikke har 
godkendt materialet. 

 
 
Beslutning: 

Under drøftelsen af præsentationen kom følgende kommentarer og forslag frem: 
 

Det vil være gavnligt for projektet, hvis der arbejdes med forsøg på at komme i 
kontakt med nye brugergrupper ifm. testversionen af Marskstien. 
 

Der bør være et lidt skarpere fokus på at finde det destinationsmæssige potentiale 
i de kortere stisløjfer som supplement til Marskstien. 

 
Der bør sikres fuld tilgængelighed på udvalgte, ”komplette” forløb af stierne. 



 

Der kan med fordel sættes fokus på de særlige fuglemæssige oplevelser, der ofte 

kan fås på de landskabeligt mindre attraktive dele af Marskstien. 
 

Oplagt at samarbejde med øvrige myndigheder omkring sanering i ”skilteskoven” i 
landskabet. 

 
Potentialet i en samtænkning af den eksisterende udstillingsbygning og de nye til-
tag ved Vidåslusen bør undersøges nærmere. 

 
Vigtigt, at UNESCO udpegningen har en markant rolle i formidlingen. 

 
Aspektet med at anvende naturen som ramme for fællesskaber er vigtigt og bør 
for at maksimere udnyttelsen af dette potentiale, sættes i system, fx gennem pro-

totyping ifht. konkrete målgrupper. Samarbejde med fx SDU omkring sundhed kan 
være et eksempel på en sådan prototype, hvor vi kan teste, om en særlig indsats 

indenfor Ruter og Stier kan appellere til forskellige målgruppers lyst til at bruge til-
buddene. 
 

Der var i øvrigt anerkendelse til udbudsmaterialet omkring formidling. 
 

 
 
 

5. Udbud af ”fælles grundtanke” for destinationsudviklingen (45 min). 
 

Kort præsentation af udbuddet omkring en ”fælles grundtanke” med efterfølgende 
drøftelse.  
 

Udbudsprocessen er i gang, men det vil være værdifuldt for projektet at få input 
fra styregruppen til arbejdet med opgaverne i udbuddet, herunder samarbejdet 

med den rådgiver, der vinder udbuddet. 
 
Beslutning: 

Det blev anbefalet, at der tænkes i at udvide målgrupperne for destinationsudvik-
lingen, ligesom der bør tænkes i målgruppefokuseret markedsføring, når vi når til 

at sætte gang i de større markedsføringsaktiviteter for destinationen.  
 

Det blev besluttet, at den valgte samarbejdspartner på ”Fælles grundtanke” invite-
res med på næste møde i den koordinerende styregruppe (28. maj). 

 

 
 

6. Status på Klimatilpasning Vidå projektet (15 min.) 
 
Der gives en orientering om arbejdet med klimatilpasning langs Vidå. 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 
 

7. Orientering fra partnerne (30 min.) 
 

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



 

 

Peder Cederfeld orienterede om status på arbejdet med restaurering af Højer-
gaard. 

 
 

 
 

8. Evt. (5 min.) 

 
Intet. 


