
 
 

 
 

 

Møde i den rådgivende styregruppe  

Mandag 27. maj 2019 

Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 13.00 - 16.00 

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

Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania (næstformand) (afbud) 
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 Bo Kjelkvist, Tønder Erhvervsråd 

Formand Martin Iversen, Rømø-Tønder Turistforening 
Formand Janne Liburd, Nationalpark Vadehavet 
Slotsforvalter og direktør Jørgen Bjerregaard, Schackenborg Fonden  

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

Destination Development Manager Julie Hermansen, Tøndermarsk Initiativet 
Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder) 
Projekt- og udviklingsdirektør Keld I. Hansen (bisidder)  

Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania (bisidder) 
 

Referat  

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

Velkomst og rammesætning af mødet.  
 
Henrik Frandsen bød velkommen til mødet og præsenterede det nyeste medlem af 

den rådgivende styregruppe, Bo Kjelkvist, der som ny formand for Tønder Er-
hvervsråd erstatter Henning Nielsen i den rådgivende styregruppe. Derudover bød 

han også velkommen til Signe Pedersen, der er ansat som ny projektkoordinator i 
projektsekretariatet pr. 1. maj 2019. 
 

 
  

2. Status på Tøndermarsk Initiativet (10 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.  

 
Bilag: Statusrapport maj 2019 

 
Keld I. Hansen orienterede om de udfordringer, der opleves i samarbejdet med 
rådgiveren på bl.a. de to store formidlingsstationer i regi af projektsporet Ruter & 



 

 

Stier, hvor udbudsmaterialet på projektet ved Lægan ikke har været tilfredsstillen-

de, bl.a. er der modtaget bud, der var 50 % for høje ift. den afsatte ramme. 
 

3. Kommunikation (30 min.) 
Den nuværende kommunikationsstrategi gælder for juli 2018 – juli 2019, og forar-

bejdet til en ny strategi, der skal gælde for juli 2019 – juli 2020 er påbegyndt. 
Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen giver en status på nuværende indsatser 
og lægger op til drøftelse af mål for den nye strategi. 

 
Bilag: Kommunikationsstrategi juli 2018 - juli 2019 

  
Ulrik Pedersen gav en status på de forskellige kommunikationsindsatser. Efterføl-
gende drøftede den rådgivende styregruppe bl.a. indsatsen ift. journalistbesøg og 

omtale af projektet ad denne vej, anvendelsen af lokale portrætter samt hvordan 
projektet generelt kommunikeres – bl.a. via foredrag lokalt. Desuden blev anven-

delsen og aktiveringen af grundfortællingen om Tøndermarsken drøftet. 
   
 

4. Erhverv og Turisme - fødevareindsats (20 min.) 
Madkulturen.dk har udarbejdet en kortlægning af Tøndermarskens DNA på fødeva-

reområdet indeholdende idéer til, hvordan producenter i området kan benytte og 
udvikle de ressourcer, som er tilgængelige i området for at skabe produkter med 
et lokalt Tøndermarsk aftryk. Resultatet af kortlægningen præsenteres for er-

hvervsdrivende og iværksættere på en workshop den 28. maj 2019. Destination 
Development Manager Julie Bjerre Hermansen præsenterer resultaterne fra rap-

porten og gør rede for de strategiske overvejelser bag fødevareindsatsen i Tøn-
dermarsk Initiativet. 
 

Julie Bjerre Hermansen præsenterede resultaterne fra Madkulturens rapport. Janne 
Liburd bemærkede, at fokus gerne må være på, hvad der kan operationaliseres nu 

og her, og Bent Rasmussen gjorde opmærksom på, at der er regler omkring pluk-
ning af urter, men at der evt. kan arbejdes med egentlig dyrkning i området. Der-
udover drøftede den rådgivende styregruppe, at fødevareudviklingen skal tænkes 

ud over Tøndermarskens geografiske område og gerne i hele Vadehavsregionen. 
  

 
5. Klimatilpasning Tønder: Udbudsprocessen (20 min.) 

På baggrund af Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby er der sat 
gang i processen med et totalrådgiverudbud. Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef og pro-
jektleder af projektsporet giver en status på udbudsprocessen og det planlagte pa-

rallelopdrag.  
 

Lars-Erik Skydsbjerg gav en status på udbudsprocessen og fortalte bl.a., at de tre 
teams, der er blevet prækvalificeret til at byde ind på opgaven er ADEPT, EFFEKT 
og Rambøll. 

 
6. Byomdannelsen i Højer: ”Mere Højer” (45 min.) 

Erik Brandt Dam arkitekter vandt totalrådgiverudbuddet for byomdannelsen i Højer 
med deres bud, der skal give ”Mere Højer”. Erik Brandt Dam deltager på mødet og 
præsenterer teamets tanker og planer for Højer på nuværende tidspunkt i proces-

sen. 
 

Erik Brandt Dam præsenterede sine tanker og planer for byomdannelsen i Højer, 
der efterfølgende blev rost af flere medlemmer af den rådgivende styregruppe for 



 

 

at udvise stor respekt for Højer. Derudover blev bl.a. placeringen af lokale aktivi-

tetsmuligheder samt processen omkring borgerinddragelsen drøftet.  
 

7. Orientering fra partnerne (25 min.) 
Medlemmerne orienterer om aktuelle aktiviteter med betydning for Initiativet. 

Medlemmer kan melde emner til orientering til formanden. 
 
Jørgen Bjerregaard fortalte, at Schackenborg Fonden offentliggør deres nye direk-

tør den 28. maj 2019. 
 

Peter Cederfeld fortalte, at Realdania holder åbent hus på Højergaard den 1. no-
vember 2019. 
 

Janne Liburd fortalte, at Tøndermarsk Initiativet har bidraget til et forskningspro-
jekt, der omhandler turister, der holder ferie med hund. 

 
Ulrik Pedersen fortalte, at projektkontoret planlægger at lave en event, hvor de 54 
km på Marskstien tilbagelægges på årets længste dag. 

 

8. Evt. (5 min.) 
 

Ingen punkter. 


