Dagsorden
Følgegruppemøde nr. 15 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 2. marts 2011

Tidspunkt:

kl. 12.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Abildvej 5A, 2.sal, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Jørgen Friis
Carsten V. Nielsen
Jørgen Bay-Kastrup
Peter Thor Andersen

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Sydfyns Turistbureau
Syddansk Turisme
Øhavsmuseerne

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Jette Purup
Søren Lisby (pkt. 6)

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Peter Blanner

Sekretariatet

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Status for høringen (12.45 – 12.55)
Kort status for høringen fra sekretariatet, kommunerne m.fl.

3. Arbejdet efter høringen (12.55 – 13.45)
Når høringen er afsluttet, skal høringssvarene præsenteres for politikerne og den endelige
politiske behandling starter.
Der udarbejdes en hvidbog over alle høringssvar. Opbygningen af denne drøftes. Sekretariatet
præsenterer skema til systematisering af svarene.
Desuden drøftes den videre politiske behandling af nationalparkundersøgelsen.

4. Mini-guide (13.45 – 14.10)
Det er besluttet at lave en mini-guide til området. Et slags resume af natur og
kulturhistorie-analyserne.
Guiden er tænkt som en generel præsentation af området, som ikke kobles direkte op på
nationalparkundersøgelsen, men skal også kunne bruges efter at undersøgelsen er afsluttet.
Teksterne er skrevet af Øhavsmuseet ved Peter Thor Andersen og naturdelene af Naturplan (som
lavede analysen). Naturplan har stået for en sammenskrivning af teksterne.
Guiden er forsinket. Dette skyldes at sekretariatet er meget i tvivl, om hvorvidt guiden rammer
rigtigt. Er den interessant (vedkommende, konkret) nok for læseren. Tvivlen går på

naturteksterne, der efter to omskrivninger fra Naturplan er blevet skarpere og lidt mere
konkrete.
Teksten ønskes drøftet i følgegruppen.
Bilag: Tekster til mini-guide
Test-side (er ikke med opdaterede tekster)

5. Kort status omkring Naturturisme I/S (14.10 – 14.20)
Status for vores projekter.

6. Formidlingen af det Sydfynske Øhav. (14.20 – 15.00)
Vi skal i år arbejde med Øhavskortet, og vurdere hvordan det i fremtiden skal se ud.
Samtidigt gør vi os nogle tanker omkring den fremtidige formidling af Øhavet – via vores
formidlingsstrategiarbejde.
Strategiarbejdet rummer flere elementer. Den personbårne formidling (museer, naturvejledere),
den selvhjulpne (fysiske formidling – foldere, hjemmeside, skilte, smartphones mv.) og
formidlingen til skoler.
Via vores andre projekter arbejder vi med først og sidstnævnte dele, men mangler at tage hul på
den ”selvhjulpne formidling”.
Udover Øhavskortet omfatter denne del også en overvejelse omkring vores andre (kommunale
og Naturturisme I/S) formidlingsprodukter lige fra guide-bøger, Øhavsstifolder til skiltningen ved
naturområder. Kan det gøres anderledes, bedre?
Sekretariatet giver et oplæg på nogle tanker om, hvilken vej vi kan gå for at skabe en ny
formidling. Målet er at få en pejling af følgegruppens holdninger, inden vi arbejder videre med en
konkretisering.

7. Eventuelt

