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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

1:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt
2:

Tilbagemelding fra den politiske proces.
Alle kommuner har besluttet at sende nationalparkplanen i offentlig høring.

Ærø Kommune har bedt om, at høringen tager højde for:
- Det skal være muligt at se, om høringssvaret kommer fra borger indenfor eller udenfor
nationalparkområdet.
- at arbejdsgruppens forslag synliggøres med kortmateriale i et tillæg til ”Plan for
Nationalpark” .
Dette foreslår sekretariatet med anbefaling fra følgegruppen imødekommet ved at indsætte et
bilag 8 som viser de prioriterede forslag fra arbejdsgrupperne og styregruppen. Bilaget med
kortene udleveres ved mødestart. Ønskes det tilsendt før mødet kan dette ske fra tirsdag ved
henvendelse til sekretariatet.

Sekretariatets indstilling godkendtes.
Der var enighed om at angive for hver arbejdsgruppe, hvordan stemmefordelingen
var for de enkelte forslag på gruppens 5. møde, samt hvem der deltog i pågældende
møde.
3:

Den offentlige høring
De 5 kommuner har bedt styregruppen forestå den offentlige høring som slutter med at
styregruppen præsenterer høringssvarene for kommunerne og derefter laver det endelige
beslutningsgrundlag til kommunerne.
På styregruppemødet den 19. august vedtog styregruppen en køreplan (opgaveplan) for
høringsprocessen. Sekretariatet har arbejdet videre og konkretiseret opgaverne i planen.
Status for dette arbejde er beskrevet i vedlagte notat.
Et udkast til en pixi-udgave af nationalparkplanen vedlægges. Den indstilles med anbefaling
fra følgegruppen til godkendelse.
Høringsprocessen drøftes i styregruppen, og der besluttes eventuelle justeringer.
Bilag: Notat - Opgaver under høringen

RBJ og JP gennemgik de enkelte punkter, som styregruppen kommenterede undervejs:
Pixi:
Der var enighed omfølgende ændringer:
s. 3, sidste afsnit: Sidste sætning slettes
S. 7: under ”Skjern å”: Der tilføjes: (offentlig høring 9. Januar – 9. Maj)
Borgermøder: RBJ fremhævede, at vi forsøger med an lidt anderledes type
borgermøder, hvor vi inviterer en tilhænger og en skeptiker til at give et oplæg, og
lader debatten kører via en ordstyrer, som går igen på alle møder.

Hjemmeside: JP: Både tilhængere og skeptikere repræsenteres på hjemmesiden med
et indlæg.
Inddragelse af unge: RBJ redegjorde for vanskelighederne med at få inddraget
skolerne. Skolerne siger at det er for sent i forhold til deres planlægning. Håber dog
stadig der er et par stykker der tager bolden op.
Vandreture: JP: Fint samarbejde mellem avisen og de lokale medlemmer af
styregruppen.
Mini-guide: RBJ: Kort og inspirerende sammendrag af de faglige natur- og
kulturanalyser. Det bliver ikke en ”nationalpark-guide” – den skal kunne leve videre
efter den offentlige debat. Vil kunne oversættes til fx engelsk og tysk.
Indlæg i avisen: JP: Vi har mod betaling (50.000 kr.) fået tilbudt 4 sider
midteropslag til rådighed i en særudgave om nationalparkprojektet af Fyens Amts
Avis og Fyens Stiftstidende, svarende til indstikket om Nationalpark Vadehavet i
Vestkysten. Avisen står selv for det redaktionelle indhold.
Facebook: JP: Vi har oprettet en side på Facebook - en service til den store gruppe
der kommunikerer via facebook. Styregruppemedlemmerne opfordres til at følge med i
debatten og anbefale siden til deres venner.
Nationalparkvognen: RBJ: Kommer til en by i hver af de fem kommuner.
Det er ikke praktisk muligt at vognen kommer til de 7 -9 beboede småøer. Øerne
tilbydes i stedet et aftenoplæg.
Video-film:RBJ: Vi har overvejet meget hvordan vi kunne skabe opmærksomhed
omkring offentlighedsprocessen, herunder om vi kunne finde en model for et par
meget korte videofilm der bl.a. kunne spredes på YouTube, hjemmesiden m.v.
Videoerne skal have et humoritisk indhold, typisk ved at karikere forskellige typer af
personer. Det er samtidig en meget svær balance, da det hurtigt kan virke som en
udstilling af bestemte persontyper.
Vi har haft kontakt med to firmaer, men vurderet at deres ideer ikke er gangbare.
VUC Faaborg har et medie-hold der kommer med to fil, som er deres bidrag til
processen – vi har ikke noget med indholdet at gøre og kender endnu ikke resultatet.
Vi foreslår desuden lavet en lille videofilm til hjemmesiden, hvor styregruppens
formand forklarer hvad en dansk nationalpark er og hvad en nationalpark Det
Sydfynske Øhav er.
Postkort. JP: Stor succes med de først udgaver vi lavede, derfor nyt oplæg med
vinderbillederne fra fotokonkurrencerne.
Hvem skal have høringsmaterialet tilsendt? RBJ gennemgår kriteriet om at følge
kommunernes praksis når de sender kommuneplanen i høring.

Vi sender den trykte udgave af planen til alle der ønsker den tilsendt. Vi afsætter et
beløb til tryk og porto, og vurderer så efterspørgslen.
Alle forslag godkendt.
4:

Afgrænsningen.
Der har i den seneste tids politiske behandling af nationalparkplanen været en debat om selve
afgrænsningen.
Det indstilles, at vedlagte brev omkring den foreslåede afgrænsning udsendes til samtlige
kommunalpolitikere i kommunerne som baggrundsviden i den kommende høringsfase.
Bilag: Brev – KB-politikere

For at forklare baggrunden for afgrænsningen besluttede styregruppen at udsende
vedlagte brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Brevet skal dog strammes en smule op, så det tydeligere fremgår at styregruppens
forslag findes på side 3.
5:

Nye mødedatoer.
Følgende nye mødedatoer for styregruppen foreslås:
Onsdag den 6. april kl. 10.30 – 12.30
Onsdag den 1. juni kl 10.30-12.30
Evt. Onsdag den 22. Juni kl. 10.30 – 12.30

Enighed om at sekretariatet bruger doodle.com til at opliste nogle forslag til
mødedatoer. Styregruppen melder så ind på hvilke dage der passer. Sekretariatet
udsender link.
6:

Eventuelt:
SKS: Fra 1. Januar hedder det Naturstyrelsen. En sammenlægning af Skov- og
Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen.

