Dagsorden –
Styregruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 25. februar 2009

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.15

Sted:

Forskerparken

Styregruppemedlemmer:

Jørgen Otto Jørgensen
Carsten Kristensen
Svend Rosager
Karen Strandhave
Grete Justesen
Jørgen Tyllesen
Helle Kroman Jensen
Jørgen Nielsen
Arno Termansen
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Niels Rasmussen
Michael Martin Jensen
Ole Bloch-Petersen
Michael Rasmussen
Peter Jensen
Poul Weber
Arne Greve
Finn Eriksen
Vagn Gram

Ærø Kommune
Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Langeland Kommune
Assens Kommune
Dansk Skovforening
Centrovice
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Turisterhv.
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Turistfore. - Faaborg-Midtfyn Turistf.
Region Syddanmark
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Danmarks Amatørfiskerforening
Danmark Fiskeriforening
Småøerne
Småøerne

Følgegruppe:

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

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Assens Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Syddansk Turisme
Sydfyns Turistbureau
Skov og Naturstyrelsen Fyn
Ærø Kommune
Øhavsmuseerne

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Søren Lisby

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Generel orientering om nationalparkarbejdet.
Borgermøder og debatten er ved at komme i gang. Sekretariatet giver en orientering og status for
arbejdet.
Orientering om økonomien.
3. Afgrænsningen af undersøgelsesområdet
Ifølge tidligere vedtaget oplæg skal styregruppen nu fastsætte undersøgelsesområdet.
På sidste styregruppemøde blev det besluttet, at sekretariatet skal forelægge et forslag til et
undersøgelsesområde som er mindre end det oprindelige projektområde, som omfatter hele Sydfyn,
Ærø og Langeland. Området indskrænkes på baggrund af faglige vurderinger ud fra kendte temaer i
Regionplanen som omfatter geologisk, biologisk og kulturhistorisk interesseområder. Desuden
anvendes Natura2000-områder og vandskel. Der er endvidere arbejdet ud fra at sikre et
sammenhængende undersøgelsesområde.
I vedlagte bilag er beskrevet to undersøgelsesområder, hvoraf det ene indstilles til godkendelse.
Bilag 1: Notat afgrænsning
4. Igangsættelse af konkrete projekter
Nationalparkundersøgelsen består som tidligere besluttet af to delprojekter.
- Undersøgelsesfasen: Dette er selve borgerinddragelsen og de faglige analyser. Skal besvare
spørgsmålet: skal vi have en nationalpark. Budget 5 mio. kr. hertil kommer 0,7 mio. kr. til en analyse
af områdets erhvervspotentialer.
- Konkrete projekter: Projekter der giver konkrete resultater og forbedringer. De kan vise, hvordan
man arbejder med en nationalpark – hvad vil der komme mere af, hvis vi nu bliver en nationalpark.
Nuværende budget 5,3 mio. kr.
Projekterne vil løbende blive detailplanlagt, men på nuværende tidspunkt er enkelte projekter klar til
en eventuel igangsættelse.
Bilag: konkrete projekter – februar 2009
5. Udvidelse af følgegruppen
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.
Sekretariatet indstiller, at Naturama gives en plads i følgegruppen. Som et statsanerkendt
naturhistorisk museum kan de udgøre en ressource som kan bruges i det videre arbejde.

Følgegruppen anbefaler ikke enstemmigt indstillingen fra sekretariatet. Enkelte medlemmer
foreslår et afslag under henvisning til, at følgegruppen bliver for stor, samt at Naturama primært er
at betragte som en attraktion, og andre af områdets attraktioner derfor kan være berettiget til en
lignende repræsentation.
Tilsvarende har Danmarks Fiskeriforening tilbudt at deres videnskabelige medarbejder fra
København kan deltage i følgegruppen som rådgiver i sager af maritim karakter.
Sekretariatet indstiller med følgegruppens anbefaling, at Fiskeriforeningens tilbud venligt afslås
med henvisning til at følgegruppen ikke kan indeholde alle fagligt relevante ressourcer fra de
involverede interesser. Det fagligt arbejde sker i høj grad også i arbejdet udenfor følgegruppen, og
fiskeriforeningens faglige viden anerkendes og vil blive søgt i relevante sager.
6. Status for formidlingsarbejdet vedrørende nationalparkarbejdet
Sekretariatet orienterer om arbejdet med avisen, ”idebussen” og hjemmesiden.
Konkret skal styregruppen forholde sig domænenavnet for den kommende hjemmeside.
Sekretariatet foreslår et af følgende navne:
www.ny-nationalpark.dk
www.nationalparkohavet.dk
Det skal bemærkes, at det ikke er teknisk muligt at medtage tegn som for eksempel spørgsmålstegn
( ? ) i disse navne.
7. Konkret projekt fra Naturama
Naturama ønsker at overtage driften af Svendborg Naturskole. De ønsker blandt andet at etablere
et oplevelsescenter på stedet i lighed med dem Naturturisme I/S etablerer ved Faaborg,
Sydlangeland og Ærø.
Svendborg Naturskole har tidligere afslået at indgå i et samarbejde med Naturturisme I/S om at
etablere et center på naturskolen.
Naturama ønsker en holdningstilkendegivelse omkring Naturamas planer som er beskrevet
nærmere i vedlagt ansøgning til kommunen.
Sekretariatet indstiller med anbefaling fra følgegruppen at Naturturisme I/S kommer med følgende
udtalelse:
Naturturisme I/S etablerer i foråret 3 oplevelsescentre for børnefamilier under navnet ”Kys Frøen”.
Det er ikke tidligere lykkedes os, at finde en samarbejdspartner i Svendborg-området. Vi ser en
klar synergi imellem disse centre og ser fortsat gerne et etableret i Svendborg-området, som passer
ind i det fælles koncept. Hvad angår det konkrete forslag fra Naturama om at overtage Naturskolen
har Naturturisme I/S ingen holdning, da vi betragter dette som en ren lokal afgørelse for
Svendborg Kommune.
Bilag: Ansøgning fra Naturama
8. Eventuelt

