
 

 

 

Pressemeddelelse 
Den XX. februar 2019 

Miljø- og fødevareministeren genudpeger formand 
for Nationalpark Vadehavet 

Professor Janne Liburd er genudpeget som formand for 

bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. Hun får selskab af seks 

nye bestyrelsesmedlemmer og seks gengangere. 

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har genudpeget professor Janne Liburd 

som formand for bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. 

 

Dermed skal Liburd også de næste fire år være med til at udvikle nationalparken, som nu 

også er på UNESCO’s v erdensarvsliste:  

 

- Janne Liburd og hendes bestyrelse har arbejdet engageret for at sætte Nationalpark 

Vadehavet på landkortet. Det er ly kkedes flot, og jeg er glad for, at hun v il fortsætte det gode 

arbejde. Hun har en stærk profil som professor i turisme på Sy ddansk Universitet. Jeg er 

overbevist om, at hendes formandskab og kompetencer fortsat v il være en gev inst for 

Nationalpark Vadehavet, siger Jakob Ellemann-Jensen. 

 

Formanden skal lede en bestyrelse, der de næste fire år v il bestå af seks ny e medlemmer og 

seks gengangere foruden formanden. Senere suppleres bestyrelsen med to repræsentanter 

fra det lokale nationalparkråd. 

 

 Janne Liburd siger: 
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- Jeg takker for tilliden og glæder mig til at fortsætte arbejdet som formand. Der er stadig 

masser at gøre. Ikke mindst skal v i arbejde med den ny e nationalparkplan, der også 

adresserer FN’s Verdensmål. 

 

Medlemmerne af bestyrelsen er indstillet af Varde, Tønder, Esbjerg og Fanø kommuner, 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk 

Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Digelagene 

og Natursty relsen. 

 

Miljø- og fødevareministeren udpeger bestyrelsen.  

 

Nationalparkens sam lede bestyrelse: 

Janne Liburd, formand (genudpeget) 

Preben Friis Hauge (V), Varde Kommune (genudpeget) 

Bo Jessen (V), Tønder Kommune (genudpeget) 

May -Britt Andrea Andersen (K), Esbjerg Kommune (genudpeget) 

Marius Poul Nielsen (V), Fanø Kommune (genudpeget) 

Inger Jensen, Danmarks Naturfredningsforening  

Birgitte Looff Schmidt, Friluftsrådet  

Esther Hoftijzer, Landbrug & Fødevarer  

Marco Brodde, Dansk Ornitologisk Forening (genudpeget) 

Jan Holm, Danmarks Jægerforbund  

Simon Simonsen, Danmarks Sportsfiskerforbund  

Kresten Hansen, Digelagene 

Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen (genudpeget) 

2 medlemmer fra Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet (udpeges senere) 

 

Yderligere oplysninger: 

Pressesekretær Jakob Volf, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 91  33 47  94, e-mail: 

jamvo@mfvm.dk  

Formand Janne Liburd, tlf.: 28 13 99 18, e-mail: liburd@sdu.dk  
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