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Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation af nyt medlem og godkendelse af dagsorden
2. Nationalparkarbejdet – status og det videre forløb (13.40 – 14.40)
Undersøgelsen går nu ind i en ny fase, hvor arbejdsgruppernes arbejde skal sammenfattes. Der skal
udarbejdes en samlet nationalparkplan som skal danne grundlag for den politiske behandling og
eventuel offentlig høring.
Arbejdet kan inddeles i tre overordnede kategorier.
Nationalparkplan:
Udformningen af denne nationalparkplan drøftes. Sekretariatet arbejder pt. med en tanke om at
tage udgangspunkt i at parken har 15-20 mio. kr. om året til at igangsætte projekter for. Med det
udgangspunkt skal planen så beskrive, hvordan området vil se ud om 10 år.
Planen skal beskrive, hvilken profil en sydfynsk nationalpark vil få.
Dette arbejde drøftes, herunder følgegruppens rolle, som sparringspart i prioriteringer mv.
Processen – op til kommunalbestyrelsens første behandling:
Op til kommunalbestyrelsernes første behandling af en nationalparkplan foreligger et
arbejde/proces som omfatter følgende hovedpunkter:
- Formandskabets drøftelser med interessenter.
- Styregruppens behandling på møde den 16. juni og den endelige behandling den 18. august.

Herunder følgegruppens møder den 2. juni og 30. juni.
Høring og processen efter kommunalbestyrelsen første behandling:
Den offentlige høring kan forløbe på mange måder. ”Idevognen” kan sendes på tur, der kan
afholdes møder med tilfældigt udvalgte borgere mv.
Ovenstående drøftelser er udgangspunktet for sekretariatets videre arbejde.
Flere spørgsmål er at betragte som indledende drøftelser. Dette eksempelvis den offentlige
høringsproces, som vil blive bragt op for styregruppen i juni/august, og der forinden i
følgegruppen i mere konkretiseret form.

3. Drøftelse af rammerne for en friluftsplan for Øhavet. (14.40 – 15.00)
I budgettet for 2010 er afsat midler til at udarbejde en friluftsplan for Øhavet.
Den skal afdække nye muligheder for friluftslivet i Øhavet. Den vil have en fokus på småbåde,
men også omfatte friluftsmuligheder på småøerne.
Planens formål er også at sikre, at fremtidens friluftsliv tager højde for beskyttelsesinteresserne.
Planen skal også afdække og om muligt give løsningsmuligheder for eventuelle konfliktområder i
forhold til lokalbefolkningen på småøerne.
Planen skal udføres i dialog med planmedarbejdere fra kommunen, så der opnås en synergi mellem
nuværende og påtænkte kommunale friluftsstrategier.

4. Orientering om lejrskoleprojektet (15.00 – 15.10)
Vi har nu rejst 1,6 mio. kr. til lejrskoleprojektet. Det rummer to hovedopgaver:
- Udvikling af undervisningsmateriale hos aktørerne (museer, naturvejleder, attraktioner), herunder
en kvalificering af deres produkter.
- Tilgængelighed. Etablering af en sydfynsk lejrskoleportal, hvor undervisningsmateriale kan
hentes. Lejrskoleopholdet kan bestilles.
I projektet indgår også, at der skal etableres et forpligtigende samarbejde mellem aktørerne,
herunder også overnatningsvirksomheder. Dette samarbejde skal kunne håndtere drift af portal og
videreudvikling.

5. Orientering om formidlingssamarbejdet (15.10-15.20)
Vores formidlingsprojekt skal føre til en styrket formidling af vores natur og kulturarv. Der er
nedsat en gruppe med professionelle formidlere, dvs. naturvejledere og museer. Friluftsrådet og
turistbureauerne deltager også med repræsentant.
Arbejdet skal føre til:
- Udvikling af en formidlingsstrategi for området.
- Konkrete resultater som dels styrker samarbejdet og skaber konkret
begynder der nu at komme de første mindre resultater.
Der gives status for arbejdet, og om det første konkrete projekt der nu igangsættes: Øhavsdysten.

6. Orientering om ridestiprojekt (15.20 – 15.30)
Vi har i 2009 haft et forprojekt omkring ridestier. Et projekt som resulterede i en række
anbefalinger og forslag til konkrete handlinger. Projektet blev lavet i samarbejde med ryttere og
skovforeningen.
Da de blev politisk behandlet i Naturturisme I/S blev der stillet tvivl ved, hvorvidt lodsejerne ville
bakke op om forslagene. Det blev derfor sendt tilbage til sekretariatet, for at afdække interessen.

Der ser nu ud til at være nogle gode muligheder for at etablere et omfattende net af ridestier
omkring Faaborg. Projektet er langt og der er enighed med lodsejerne om de overordnede linier i
projektet. Dette betragtes som et pilotprojekt som kan bane vejen for andre områder i andre
kommuner.
En aktiv kreds af ryttere på Langeland arbejder også på at få etableret ridestier. Via dette
samarbejde er der nu kommet kontakt til lodsejere på Langeland, som har tilkendegivet en
interesse for at snakke om et lignende samarbejde på Langeland.
Broholm Gods, Svendborg har tidligere tilkendegivet interesse for et lignende samarbejde.
Den nye model for ridestierne er, at de etableres som 100 % betalingsstier. Lodsejerne organiserer
sig i et selskab, som selv står for drift og vedligehold af stier, hjemmesideportal mv. Det offentlige
hjælper projektet i gang.
Lodsejerne sikre en indtjeningsmulighed og rytterne sikres væsentligt bedre ridemuligheder.
En orientering om projektet, der fortsat er i den ”afdækkende” fase. Skal politisk behandles efter
sommerferien.

7. Eventuelt

