Dagsorden –
Følgegruppemøde nr. 3 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 11. februar 2008

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
Søren Lisby

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
2. Afgrænsning af undersøgelsesområdet ( kl. 13.40 – 14.15)
På næste styregruppemøde skal det endelige undersøgelsesområde fastsættes. Styregruppen har
ønsket at se et oplæg til et undersøgelsesområde som er mindre end projektområdet. Afgrænset på
baggrund af planlægningstemaerne fra Regionplanen / kommuneplanerne omkring natur,
kulturhistorie, landskab mv.
I samarbejde med embedsmandsgruppen har sekretariatet drøftet spørgsmålet.
På baggrund af konkrete kort diskuteres spørgsmålet.

3. Udvidelse af følgegruppen og konkret projekt fra Naturama (14.15 – 14.35)
Naturama er et statsanerkendt naturhistorisk museum statsstøttet via kulturministeriet. Staten har
fastsat strategiske indsatsområder for de naturhistoriske museer. Det er blandt andet en formidling
af nationalparker.
Naturama har blandt andet derfor henvendt sig til sekretariatet og Svendborg kommune med et
ønske om at komme tættere på Naturturisme I/S og nationalparkundersøgelsen. Naturama ønsker
at deltage i Følgegruppen og Styregruppen.
Det er Syddansk Turisme og de lokale turistforeninger som i fællesskab udpeger
turisterhvervsmedlemmer til styregruppen, hvorfor Naturama er henvist til at kontakte disse parter.
Følgegruppen skal drøfte et eventuelt medlem fra Naturama i følgegruppen. Det er bestyrelsen for
Naturturisme I/S der udpeger medlemmer til følgegruppen.
Tilsvarende har Danmarks Fiskeriforening tilbudt at lade deres faglige medarbejder indgå i

følgegruppen, med rådgivende funktion på sager i relation til det marine.
Naturama ønsker endvidere at følgegruppen tager stilling til et konkret projektforslag.
Efter aftale med formanden kommer Naturama og kort præsenterer projektet på mødet.

4. Platform på Internettet for nationalparkundersøgelsen (14.35 – 14.40)
Styregruppen har besluttet, at der skal udarbejdes en hjemmeside for hele undersøgelsesfasen.
Opgaven er uddelegeret til sekretariatet, som skal inddrage følgegruppen.
Der gives en status for arbejdet.
Konkret skal styregruppen dog forholde sig domænenavn.
Sekretariatet foreslår navne som:
www.ny-nationalpark.dk
www.nationalparkohavet.dk

5. Organisering omkring embedsmandgruppe (14.40 – 14.50)
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 følgegruppen
direkte involvering.
Konkret foreslår sekretariatet, at embedsmandsgruppen bliver den alle de faglige analyser, med
undtagelse af de erhvervsøkonomiske analyser. Styregruppen har uddelegeret dette ansvar til
sekretariatet og følgegruppen.
Endvidere vil embedsmandsgruppen få en rolle som sparringspartner i udarbejdelse af
informationsmaterialet. En indledende drøftelse omkring forventninger til omfanget af dette, er
dog nødvendig.

6. Konkrete projekter til igangsættelse (14.50 – 15.10)
Vi har omkring 5 mio. kr. til at igangsætte konkrete projekter.
Der tegner sig allerede nu muligheder for at igangsætte enkelte konkrete projekter. Det er alle projekter
som ligger indenfor de forslag til projekter, som bestyrelsen for Naturturisme I/S tidligere har
behandlet, og projekter hvor vores finansiering indgår som en mindre medfinansiering.
Ridning som nyt indsatsområde
Partnerskabsprojektet omkring ridning nærmer sig en afslutning. Der forelægger nu en anbefaling om
at etablere 100 km. ridesti på Sydfyn og Øerne. Endvidere forelægger en anbefaling til, hvordan stierne
kan etableres i et nyt offentligt-privat samarbejde. Sekretariatet vil gerne indstille til styregruppen at
anbefalingen følges, og der nu igangsættes et arbejde for at rejse de nødvendige penge til projektet.
Muligheden for et samarbejde med Skeifa-Svendborg omkring et nyt baneanlæg ved Svendborg
diskuteres. Det kan være med til at styrke og profilere en satsning på ridning.
Bilag: Anbefaling.

Naturrum i Egebjerg Bakker
Projektet i Egebjerg Bakker forløber positivt.
Som et biprodukt af projektet er der opstået et spændende samarbejde med Egebjerg Møllelaug. Under
forudsætning af politisk godkendelse har vi således sendt en ansøgning til Friluftsrådet på et projekt til
i alt cirka 2,2 mio. kr. Egebjerg Mølle indrettes som et ”naturrum” – et formidlingssted for området og
Øhavsstien.
Styregruppen skal bevillige 400.000 kr. til projektet.
Bogudgivelse
En forfatter på Helnæs ønsker at udgive en bog omkring Øhavet: ”Øhavsfortællinger”. Manus har fået
fine anbefalinger fra forskellige fagpersoner og forlaget Klin har antaget bogen. For at kunne udgive
den i fastbind mangler en mindre restfinansiering. En eventuel støtte diskuteres.
Formidlingskoordinator
Friluftsrådet har bevilliget os 220.000 kr/år i 3 år til at ansætte en formidlingskoordinator. En kort
orientering om det videre arbejde, herunder tankerne omkring Øhavets Dag, som er en af
koordinatorens opgaver..
Det vil blive indstillet til styregruppen, at de resterende penge bevilliges af puljen til konkrete
projekter, dog med en indstilling om at pengene forsøges rejst gennem EU's fiskerifond.
Lejrskoler
Staten er ved at etablere en lejrskolefacilitet ved de vilde heste på Sydlangeland. Som tidligere drøftet
bør vi understøtte dette initiativ. Ifølge tidligere er der afsat 400.000 kr. til projektet. Søren giver sidste
status på projektet.

7. Flytning (15.10 – 15.20)
Drøftelse af den planlagte flytning til Frugtlageret, herunder en præsentation af det endelige budget
for flytningen og fremtidig drift.

8. Fremtidens Naturturisme I/S (15.20 – 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.
En drøftelse af processen ønskes.

9. Eventuelt (15.30 -)

