
 
 

 
 

 

Møde i den rådgivende styregruppe  

Mandag 18. november 2019 

Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 13.30 - 15.30 
Der serveres frokost kl. 13.00 – 13.30 

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 

Direktør Trine Jakobsen, Schackenborg Fonden (afbud) 
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet 

Direktør Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond 
Destination Development Manager Julie Hermansen, Tøndermarsk Initiativet 
Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder) 

Projekt- og udviklingsdirektør 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 og orienterede den rådgivende styregruppe om 

det nye medlem, Trine Jakobsen, der som ny direktør for Schackenborg Fonden er-
statter Jørgen Bjerregaard. Trine Jacobsen havde ikke mulighed for at deltage i 

dagens møde, og havde derfor meldt afbud. Der var også afbud fra Nina Kovsted 
Helk, Niels Friis og Stine Lea Jacobi.  
 

  
2. Ruter & Stier – Formidlingsstationer og rekreative støttepunkter (40 min.) 

Der er nu indgået aftale med arkitektfirmaet Møller & Grønborg - med underleve-
randørerne Gjøde & Partnere Arkitekter samt SlothMøller - vedrørende den fortsat-
te totalrådgivning for delprojekterne Lægan, Vidåslusen, fugleskjul samt rekreative 

støttepunkter. Michael Hammelsvang Jørgensen fra Møller & Grønborg samt Johan 
Gjøde fra Gjøde & Partnere deltager på mødet og præsenterer det nye dispositi-

onsforslag for de ovenstående delprojekter for den rådgivende styregruppe. Efter-
følgende er der mulighed for, at medlemmerne af den rådgivende styregruppe kan 
kommentere og drøfte det præsenterede materiale. 



 

 

 

Keld I. Hansen orienterede om skiftet til de nye rådgivere i projektsporet Ruter & 
Stier, der skyldes udfordringer med de tidligere rådgivere, bl.a. pga. et ikke til-

fredsstillende udbudsmateriale vedr. Lægan og bud, der var 50 % for høje ift. den 
afsatte ramme. Møller & Grønborg med underrådgivere, der blev nr. 2 i det oprin-

delige udbud, er valgt som ny rådgiver.  
 
Rådgiverne præsenterede det nye dispositionsforslag for delprojekterne for den 

rådgivende styregruppe, der efterfølgende drøftede udfordringerne ifm. myndig-
hedstilladelserne for de forskellige delprojekter. 

 
Bent Rasmussen bemærkede, at adfærd ifm færden i naturen skal tænkes ind i 
formidlingen. Janne Liburd bemærkede, at nationalparkens ”Code of Conduct" kan 

tænkes ind i den sammenhæng. 
 

 
 
 

3. Klimatilpasning Vidå – ansøgning til EU’s LIFE Nature program (10 min.) 
Der arbejdes på en ansøgning til EU’s LIFE Nature program om støtte til et klima-

tilpasningsprojekt med udgangspunkt i Margrethekog Nord. Ansøgningen skal ind-

sendes i februar måned 2020, og der arbejdes sammen med bl.a. Den Danske Na-

turfond, 15. Juni Fonden, Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen. Christa Jør-

gensen, fagchef og projektleder af projektsporet Klimatilpasning Vidå præsenterer 

det forventede indhold i projektet og den ansøgning, som der arbejdes på. 

 

Christa Jørgensen gav en status på ansøgningen til EU’s LIFE Nature program og 

fortalte, at EU har givet en positiv tilbagemelding på den i juni indsendte Concept 

Note. Der arbejdes nu på en fuld ansøgning, der skal indsendes i februar 2020. 

 

 

 
4. 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 DRS november 2019 
 

Henrik Frandsen fremhævede fire arrangementer i regi af Tøndermarsk Initiativet 
siden sommerferien: Indvielsen af Marskstien og Porten til Marsken ved Højer Møl-

le, Højer Håndværksfestival og Smag på Marsken, første spadestik i Højer og ind-
vielse af Højergaard. Janne Liburd tilføjede, at også Society of Wildlife Artists be-
søg i marsken var et event, der er værd at bemærke i relation til Tøndermarsk Ini-

tiativet, hvor Vadehavet blev bragt til London. 
 

 
 

5. Erhverv og Turisme – udvikling og tiltrækning af overnatningskapacitet 

(15 min) 
En af indsatserne inden for Erhverv og Turisme er arbejdet med at tiltrække inve-

steringer inden for overnatningsbranchen med det formål at udvide overnatnings-
kapaciteten og opgradere kvaliteten med fokus på de stedbundne kvaliteter i Tøn-



 

 

dermarsken. Der arbejdes bl.a. med mulighedsstudier og business cases for for-

skellige lokationer inden for Tøndermarsk Initiativets område samt med at løfte 
kvaliteten af de eksisterende overnatningstilbud i området. Julie Bjerre Herman-

sen, destination development manager i Tøndermarsk Initiativet og projektleder af 
Erhverv & Turisme-sporet præsenterer igangværende aktiviteter ift. udvikling og 

tiltrækning af overnatningskapacitet til området. 
 
Julie Bjerre Hermansen orienterede om igangværende aktiviteter med udviklingen 

af overnatningskapacitet og -kvalitet i Tøndermarsken, som efterfølgende blev 
drøftet i den rådgivende styregruppe. 

 
Janne Liburd bemærkede, at det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind i forbindel-
se med al turismeudvikling. 

 
 

6. Klimatilpasning Tønder Midtby (20 min) 
Totalrådgiverudbuddet for udformningen af Byrums- og klimatilpasningsplanen for 
Tønder Midtby blev vundet af et team, der ledes af EFFEKT arkitekter med under-

rådgiverne Envidan, Trafikplan og Jørgen Overby’s Tegnestue. Lars-Erik Skyds-
bjerg, fagchef og projektleder af projektsporet præsenterer rådgivernes foreløbige 

skitser for de forskellige byrum i Tønder.  
 
Lars-Erik Skydsbjerg præsenterede skitseforslagene for de forskellige byrum i Tøn-

der Midtby. Han fortalte, at arbejdet med Klimatilpasning Tønder Midtby starter i 
Skulpturhaven, hvor det endelige projektforslag er klar i december, der er opstart 

primo 2020 og projektet forventes afsluttet i maj/juni 2020.  
 
 

7. Orientering fra partnerne (15 min.) 
Medlemmerne orienterer om aktuelle aktiviteter med betydning for Initiativet. 

Medlemmer kan melde emner til orientering til formanden. 
 

Janne Liburd fortalte, at Nationalpark Vadehavet har fået tilsagn på en bevilling fra 

Nordeafonden på 14,7 mio. kr. til et formidlingsprojekt. 
 
 

8. Evt. (5 min.) 
 

Datoer for møder i den rådgivende styregruppe i 2020:  
 

 2. marts 2020 kl. 12.00 - 15.00 
 18. maj 2020 kl. 12.00 - 15.00 
 28. september 2020 kl. 12.00 - 15.00 

 13. november 2020 kl. 11.00 - 14.00 
 

Den rådgivende styregruppe godkendte mødedatoerne for 2020. 


