
 
 

 
 

 

Referat fra møde i den rådgivende styregruppe  

Mandag 2. marts 2020 

Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 12.30 - 15.00 
Der serveres frokost kl. 12.00 – 12.30 

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 
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) 

Dagsorden  

 
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, Trine Jakobsen, der er direktør i Schackenborg Fon-

den. 
  

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 DRS februar 2020 

 
Henrik Frandsen fortalte, at der til den seneste ansøgningsrunde til Højer Byfond er 
indkommet 12 ansøgninger. Han fortalte desuden, at der er masser af aktivitet i 

ARLA MADlejr, og at ARLA Fonden lørdag den 29. april holdt åbent hus med over 
150 deltagere, og at der den 11. marts afholdes officiel indvielse. [Indvielsen er ef-

terfølgende blevet aflyst og udskudt til 23. oktober 2020.]  
Keld I. Hansen fortalte om det afholdte informationsmøde om byomdannelsen i 
Højer, og at projektforslaget i høj grad var blevet modtaget positivt af de mange 



 

 

fremmødte borgere. Derudover orienterede han om, at ansøgningen til EU’s LIFE 

Nature program nu er indsendt og takkede Flemming Nielsen og Den Danske Na-
turfond for det gode samarbejde.  

 
 

3. Klimatilpasning Vidå – ansøgning til EU’s LIFE Nature program (10 min.) 
Der er i februar 2020 indsendt en ansøgning til EU’s LIFE Nature program om støt-
te til et klimatilpasningsprojekt med udgangspunkt i Margrethekog Nord. Samar-

bejdspartnere er Den Danske Naturfond, 15. Juni Fonden, Nationalpark Vadehavet, 
Naturstyrelsen samt Stiftung Naturschutz. Der gives en kort orientering om ansøg-

ningen og status på arbejdet indtil nu.  
 
Christa Jørgensen gav en kort opdatering om ansøgningen og arbejdet indtil nu. 

Henrik Frandsen fortalte om aktualiteten ift. ansøgningen med udgangspunkt i de 
store vandmængder og en kritisk situation ugen før, hvor der pga. af skår i et dige 

tæt på Tønder by var risiko for digebrud. Bent Rasmussen bemærkede, at det også 
taler for, at der tales videre bilateralt ift. at lave vandreservoir. 

 

 
4. Ruter og Stier – arbejdet med certificering af Marskstien (15 min.) 

Der bliver arbejdet henimod en certificering af Marskstien efter LQT-ordningen 
(LeadingQualityTrails) til foråret 2021. Certificeringen forudsætter, at en lang ræk-
ke af kriterier er opfyldt, og en lokal gruppe er uddannet til at gennemgå og udar-

bejde materialet til ansøgningen om certificering. Fagchef Christa Jørgensen delta-
ger på mødet og giver en status på arbejdet med certificeringen, og der lægges op 

til en efterfølgende drøftelse i den rådgivende styregruppe. 
 
Christa Jørgensen gav en status på arbejdet med certificering af Marskstien og ef-

terfølgende drøftede den rådgivende styregruppe bl.a. forskellige muligheder for 
samarbejde om produkter i relation til Marskstien, og hvad det helt konkret bety-

der for en sti at blive certificeret. Der blev desuden spurgt ind til forventninger og 
mål ifm. certificeringen samt foreslået at kigge til andre steder, hvor de arbejder 
med vandreruter.  

 
 

5. Byomdannelse i Højer – det samlede projektforslag (25 min.) 
På et informationsmøde for interesserede borgere i Højer den 19. februar blev et 

samlet projektforslag for de nye byrum samt et samlet koncept for gader og stræ-
der i Højer præsenteret. På mødet blev der udleveret en pamflet til de fremmødte 
borgere, der efterfølgende havde mulighed for at kommentere og stille spørgsmål 

til de forskellige dele ved fem stationer. Den udleverede pamflet er vedlagt som bi-
lag og fagchef Lars-Erik Skydsbjerg deltager på mødet og giver den rådgivende 

styregruppe en kort indføring i det samlede projektforslag. 
 
Bilag: Pamflet med uddrag af det samlede projektforslag 

 
Lars-Erik Skydsbjerg gennemgik det samlede projektforslag for byomdannelsen i 

Højer. Undervejs blev bl.a. tilgængelighed ifm. belægninger samt mulighed for af- 
og pålæsning på Torvet i Højer drøftet. 

 

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

Medlemmer kan melde emner til orientering til formanden.  



 

 

Henrik Frandsen orienterede om planerne for H.M. Dronningens besøg i Tønder 

Kommune den 12. juli 2020. 
Keld I. Hansen fortalte om Zeppelin-projektet, som Tønder Kommune har afsat 1 

mio. kr. om året til. 
Peter Cederfeld takkede for medvirken til Realdanias ”åbent hus”-arrangement på 

Højergaard i efteråret og orienterede om, at Realdania har købt værftsgården 
”Nørre Sødam” i Tøndermarsken. 
Stine Lea Jacobi fortalte om Realdanias kampagne ”Underværker”. 

Janne Liburd orienterede om, at Nationalpark Vadehavet i år har 10 års jubilæum, 
og at dette markeres ved en stor fælles fejring den 16. oktober 2020 i Ribe. Der-

udover har nationalparken også et andet tiltag på bedding, der afholdes den 11. 
november 2020, hvor der er fokus på bæredygtig udvikling under overskriften 
”Grænser for Vækst”. 

Henrik Frandsen orienterede afslutningsvist om, at Danmarks Østersfestival også 
afholdes igen i 2020 i den første weekend i efterårsferien. 

 
 
 

7. Erhverv og Turisme – samarbejde om muligheder for udvikling af overnat-
ningskapacitet (30 min.) 

Som det også blev drøftet på det seneste møde i den rådgivende styregruppe er en 
af indsatserne inden for Erhverv og Turisme arbejdet med at tiltrække investerin-
ger inden for overnatningsbranchen med det formål at udvide overnatningskapaci-

teten og opgradere kvaliteten og diversiteten med fokus på de stedbundne kvalite-
ter i Tøndermarsken. Der er i denne forbindelse indledt et samarbejde med Group 

NAO og VERMLAND arkitekter, der skal kortlægge mulighederne for at etablere 
unik og bæredygtig overnatning i Tøndermarsken. Repræsentanter fra Group NAO 
og VERMLAND arkitekter deltager på mødet og præsenterer de foreløbige tanker 

med kortlægningen - og der lægges op til en efterfølgende kort drøftelse i den råd-
givende styregruppe. 

 
Peter Rømer Hansen og Signe Jungersted fra Group NAO samt Anton Bak fra 
VERMLAND arkitekter præsenterede de foreløbige tanker omkring deres arbejde 

med kortlægning af muligheder for udvikling af overnatningskapacitet i Tønder-
marsken. Oplægget blev herefter kort drøftet, hvor bl.a. Tøndermarskens status 

som kulturlandskab blev pointeret. 
 

 
8. Klimatilpasning Tønder Midtby (35 min.) 

EFFEKT Arkitekter leder det team, der vandt totalrådgiverudbuddet for udformnin-

gen af Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby. Partner i EFFEKT, Tue 
Foged, deltager på mødet og vil give styregruppen en præsentation af de seneste 

tanker og planer for arbejdet med at udforme Byrums- og klimatilpasningsplanen 
for Tønder Midtby.  
 

Tue Foged fra EFFEKT Arkitekter gav en status på arbejdet med de forskellige by-
rum og klimatilpasning, herunder håndtering af regnvand. Arbejdet skrider plan-

mæssigt frem og projektet i Skulpturhaven er nu så langt, at der samme dag som 
mødet i den rådgivende styregruppe også kunne holdes første spadestik i Skulp-
turhaven. 

 
 

 
 



 

 

9. Evt. (5 min.) 

 
For at få Tøndermarskens kernefortælling ud at leve, har sekretariatet produceret 

en video i samarbejde med gode lokale kræfter. Denne video blev fremvist for den 
rådgivende styregruppe. 

 
 


