Dagsorden –
Følgegruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 4. november 2008

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg.

Arbejdsgruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Carsten Nielsen
Kim Folmann Jørgensen
Peter Thor Andersen
Peter Nielsen

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
Søren Lisby

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
2. Sidste nyt fra sekretariatet angående Naturturisme I/S
•

Kort status for igangsatte projekter særligt:
o Oplevelsescentrene
o Egebjerg Bakker
o Rideprojektet
o Guidebog havkajak
o Kaffepletter

3. Status og drøftelse omkring vores ansøgning til regionen.
Vi skal drøfte en strategi i forhold til de konkrete projekter og den manglende finansiering. Skal vi gå i
gang med udvalgte projekter, eller gå efter ny ekstern finansiering. Sekretariatets umiddelbare
indstilling er, at vi skubber denne drøftelse til begyndelse af 2009.
I stedet fokuseres på at få undersøgelsesfasen i gang.
Regionen vil støtte udarbejdelsen af en forretnings-case for området. Hvad er potentialet for området
og hvorfor sker det ikke..?. En indledende drøftelse af dette.

4. Detailplanlægning af undersøgelsesfasen
Nationalparkarbejdet består af to delprojekter:
• Undersøgelsesfasen
• Konkrete projekter
Undersøgelsesfasen består af to delprojekter:
• Analyse og udredning

•

Selve borgerinddragelsen.

Bestyrelsen skal den 10. december beslutte en projektplan, som skal være så deltaljeret, at den er
beslutningsgrundlaget for, at vi kan igangsætte det meste af undersøgelsesfasen. Projektplanen for de
konkrete projekter besluttes efterfølgende.
Processen hen imod undersøgelsesfasens projektplan er:
1. Indledende drøftelse i arbejdsgruppen den 4. november.
2. Møde i gruppen af medarbejdere fra relevante forvaltninger - ultimo november.
3. Endelig drøftelse i arbejdsgruppen omkring 1. december (nyt møde)
Opgave og tidsplanen er overordnet beskrevet i det tidligere godkendte oplæg ”Nationalpark Det
Sydfynske Øhav?”. Dette er detailbeskrevet med enkelte ændringer i vedlagte bilag (udsendes senest
den 1. nov.). På den baggrund drøftes principper og konkrete ideer for opgave- og tidsplanen for
undersøgelsesfasen. Som nævnt med henblik på at få en endelig plan til bestyrelsesmødet den 10. dec.

5. Opgaveløsningen
Med afsæt i vedlagte bilag, som er opgaveplanen plus den afsatte økonomi (udsendes senest 1. nov.),
tages en generel drøftelse af, hvordan vi får løst de konkrete opgaver.
Vi har tre muligheder for ansættelser:
•
•
•

Køb af konsulent
Ansættelse hos Naturturisme I/S
Ansættelse / frikøb hos kommunerne.

Ansættelse/frikøb hos projektet andre partnere (Syddansk Turisme og Turistforeningerne) og Skov- og
Naturstyrelsen anses ikke som relevant for selve borgerinddragelsesprocessen, men for udvalgte
projekter under de ”konkrete projekter”.
Kommunerne og Skov og naturstyrelsen, Fyn har ifølge oplægget tilkendegivet at levere ½
månedsværk til selve borgerinddragelsen. Der vil i praksis være tale om en mindre hjælp i forbindelse
med borgergrupper (arbejdsgrupper) og som ”ansigt” i forbindelse med idebussen og borgermøder.
Til selve analyse- og udredningsarbejdet er det i alt 3 måneder fordelt på de 5 kommuner. Det vil i
praksis være de tre store kommuner som primært skal løfte denne opgave. Skov og Naturstyrelsen, Fyn
bidrager her udover med 1 månedsværk. Det vil være til faglig sparring omkring analysearbejdet og
som hjælp til at frembringe relevant datamateriale.
En indledende drøftelse af, hvordan vi sikrer et stærkt fagligt miljø omkring løsningen af denne
opgave, kontinuitet, ingen kanabalisme fra andre opgaver i den enkelte kommune mv. og samtidig et
stærkt kommunalt ophæng, der ikke vælter den enkelte forvaltnings løbende drift, men sikrer synergi
hermed.

6.

Øhavets Dag, formidlingsstrategi i relation til en ansøgning om en ”naturvejleder”.
Vi har tidligere på året ansøgt Friluftsrådet om et løntilskud til en naturvejleder. Dette før
nationalparkarbejdet blev planlagt. Vedkommende skulle blandt andet være med til udvikle en
formidlingsstrategi for områdets kommuner, og hjælpe Øhavets Dag og Stiens Dag videre.
Friluftsrådet finder projektet godt, med særlig interesse for den tværkommunale formidlingstrategi. De
kan dog ikke støtte ansøgningen som en traditionel naturvejlederansøgning, da Øhavet i forvejen har
relativt mange naturvejledere med løntilskud. De vil i stedet gerne se en ny ansøgning om lønmidler,
hvor projekterne vinkles i relation til vores nationalparkarbejde. De vil så måske kunne finde pengene
udenfor deres normale løntilskud til naturvejledere.

Opgaven er nu at drøfte, om der kan være synergi i at få ansat en person der kan arbejde med den
overordnede formidling af områdets natur-, frilufts- og kulturværdier.
En af mulighederne er at få koblet den planlagte formidlingsstrategi sammen med dette arbejde.

7.Organisering og Nyt navn for Naturturisme (nationalparkarbejdet)
Naturturisme I/S ledes af den nuværende bestyrelse, men nationalparkarbejdet ledes af den nye
styregruppe. Ifølge oplægget tæller den bestyrelsen for Naturturisme I/S plus eventuelle nye
medlemmer som bestyrelsen selv kan udpege. På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen diskutere,
hvorvidt gruppen skal udvides. Indledende drøftelse tages i arbejdsgruppen.
Sekretariatet for Naturturisme I/S er købt til at forestå det praktiske arbejde. Navnet Naturturisme kan
sende signaler, som ikke nødvendigvis fremmer nationalparkarbejdet. Når vi arbejder for
nationalparkundersøgelsen bør vi repræsentere andre end Naturturisme I/S.
Skal det blot være ”Sekretariatet for nationalparkundersøgelsen”, eller bør vi benytte denne chance for
helt at ændre navnet ”Naturturisme I/S” til et mere dækkende navn som rummer ”Det Sydfynske
Øhav”. Navnet kan så med tiden indbygges i nye vedtægter for Naturturisme I/S. En indledende
drøftelse ønskes.

8. Eventuelt

