Dagsorden –
Følgegruppemøde nr. 9 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Tirsdag den 6. april 2010

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

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

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Carsten V. Nielsen
Susanne Rasmussen
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:

Peter Blanner
Jette Purup
Jørgen Friis
Peter Thor Andersen

Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation af nyt medlem og godkendelse af dagsorden
2. Kort orientering om nationalparkarbejdet (13.40 – 14.00)
3. Ansøgninger til konkrete projekter (14.00-14.45)
En drøftelse af hvilke projekter der indstilles til styregruppen til at modtage støtte.
Bilag: Ansøgninger – notat marts 2010

4. Forlængelse af nationalparkprojektet (14.45-15.00)
Det er tidligere besluttet at forlænge hele nationalparkundersøgelsen pga. en ekstra kommunal
behandling inden den offentlige høring. Dette blev gjort velvidende at det ville kræve en tilførsel
af ekstra midler til selve undersøgelsesfasen.
Sekretariatet præsenterer et forslag til, hvordan dette sikres.

5. Øhavets Dage (15.00 – 15.10)
Naturturisme I/S overtog for 2 år siden administrationen af Øhavets Dag. Dette med det mål at
udvikle dagen. Der er nu skaffet finansiering til ansættelse af koordinator og der er skaffet 200.000
kr. fra LAG midler til at udvikle Øhavet Dage over 2 år.
Det kræver fortsat kommunal finansiering.
Der orienteres om arbejdet og om den ansøgning der fremsendes til de 4 kommunerne efter påske.

6. Kontrakt omkring realisering af Egebjerg Mølle (15.10-15.25)
Naturturisme I/S er involveret i at indrette et formidlingscenter i Egebjerg Mølle. I samarbejde
med møllelavet er der indtil nu rejst knap 1,1 mio. kr. til projektet. Svendborg Kommune er
repræsenteret i møllelavet. Kommunen deltager desuden i en arbejdsgruppe og behandler i april et
eventuelt økonomisk tilskud til projektet.
Der skal laves en kontrakt med møllen angående den videre drift. Denne skal behandles i
bestyrelsen for Naturturisme I/S. Den pålægger møllelavet at sikre driften.
Naturturisme I/S vil dog være ansvarlig overfor fonde, så en eventuel misligholdelse kan falde
tilbage på Naturturisme I/S, såfremt møllelavet ikke løser opgaven.
Dette er et nødvendigt resultat af Naturturisme I/S rolle som projektudvikler i projekter af denne
karakter, og er i overensstemmelse med tidligere praksis. I tidligere sager har driftsherren typisk
været større institutioner som kommune, stat., museer, naturvejledere (Trente Mølle, Skovsgaard)
mv.
Sekretariatet mener, at dette må vurderes fra sag til sag. I et område med mange små mindre
aktører er det nødvendigt, at Naturturisme I/S påtager sig en vis risiko for at sikre handling - og
kunne understøtte projekter med et stort lokalt ophæng.
Bilag: Kontraktudkast.

7. Eventuelt

