Dagsorden –
Følgegruppemøde nr. 4 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 04. marts 2009

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Carsten Nielsen
Henrik Lund
Peter Thor Andersen
Annette Bæk

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Miljøministeriet – Sollerup
Sydfyns Turistbureau
Syddansk Turisme
Øhavsmuseerne
Assens Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
2. Platform på Internettet for nationalparkundersøgelsen (13.40 – 13.50)
Styregruppen har besluttet, at der skal udarbejdes en hjemmeside for hele undersøgelsesfasen.
Opgaven er uddelegeret til sekretariatet, som skal inddrage følgegruppen.
Der gives en kort status og plan for siden.

3. Informationsavis (13.50 – 14.00 )
Det er besluttet at udsende en informationsavis til alle husstande på Sydfyn.
Avisen skal godkendes i styregruppen.
Næsten alle tekster vil være klar til mødet. Der gives en kort præsentation af avisens indhold /
disposition.

4. Arbejdsgrupperne – funktion i praksis. (14.00 – 14.30)
En væsentlig del af undersøgelsesfasen skal foregå i åbne arbejdsgrupper.
Som tidligere drøftet ligger der en udfordring i at sikre aktive arbejdsgrupper, hvor folk føler de
kan påvirke arbejdet, og samtidig sikrer en geografisk sammenhæng. At hver kommune ikke har
isolerede arbejdsgrupper.
Det er besluttet, at der derfor kun køres en central arbejdsgruppe for hvert af de 4 temaer. (Natur,
Kulturhistorie, Friluftsliv og Erhverv). Disse arbejdsgrupper serviceres af sekretariatet. Herudover
støtter sekretariatet med kommunernes hjælp etableringen af lokale arbejdsgrupper, som lader sig
repræsentere i den centrale gruppe.

Sekretariatet har gjort nogle tanker om dette, men ønsker en indledende drøftelse af spørgsmålet,
da vi opfatter det som en central udfordring for processen.
Dette er første skridt hen imod en detailplan for arbejdsgruppernes arbejde, herunder
kommissorier, som skal vedtages i juni.

5. Organisering omkring embedsmandgruppe (14.30 – 14.45)
Den nedsatte embedsmandsgruppe er et vigtigt ophæng for sekretariatet i kommunerne og
skovdistriktet. Der er dog brug for en klar fordeling af opgaverne mellem følgegruppen og
embedsmandsgruppen.
Der bør uddelegeres konkrete opgaver til embedsmandsgruppen, som ikke kræver følgegruppens
direkte involvering.
Styregruppen har delegeret ansvaret for analyserne til sekretariatet og følgegruppen.
Konkret foreslår sekretariatet, at embedsmandsgruppen får delegeret følgegruppens ansvar for alle
de faglige analyser, med undtagelse af de erhvervsøkonomiske analyser.
Endvidere vil embedsmandsgruppen få en rolle som sparringspartner i udarbejdelse af
informationsmaterialet, annoncering via kommunens avisannoncer, brug af kommunens intra-net
mv.
En indledende drøftelse omkring forventninger til omfanget af dette, er dog nødvendig.

6. Øhavsstien – afslutning (14.45 – 15.00)
Der har nu været afholdt taksations- og overtaksationsforretninger i alle berørte kommuner.
Som eneste sted har overtaksationen netop hævet arealerstatningen fra 12 til 16 kr./m2, mens
ulempeerstatningerne blev stadfæstet. Samlet set giver det en merudgift til Naturturisme I/S på
omkring 50.000 kr. Bestyrelsen har tidligere besluttet at betale ekstraudgifter til Overtaksation i
Fåborg-Midtfyn, og samtidig tilkendegivet at der kan komme en erstatning fra Langeland, som
ikke er medregnet i budgettet. Pengene kan ikke umiddelbart hentes i budgettet.
En drøftelse af sagen ønskes.

7. Fremtidens Naturturisme I/S (15.00 – 15.30)
De 4 kommuner og turistforeninger har bevilliget penge til Naturturisme I/S til og med i år.
Fremtiden for Naturturisme I/S skal bringes op politisk inden næste års budgetforhandlinger.
På sidste møde blev der en kort drøftelse. Den ønskes uddybet med en meget grundlæggende
diskussion om Naturturisme I/S rolle.
Hvad er forventningerne til Naturturisme I/S i de næste 3 år.
Hvordan skal vi arbejde. Hvad er vores rolle set med nutidens briller.
Er samarbejdet med kommunerne tilfredsstillende eller kan det styrkes.

8. Eventuelt (15.30 -)

