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Søren Strandgård
Peter Østergaard

Svendborg Kommune

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Nationalparkarbejdet – status og diskussion.
Hvordan opleves arbejdet…?
Udfordringer, nødvendige justeringer, tiltag e.l. diskuteres.
Igangsættelse af hovedarbejdsgrupperne. En drøftelse af rekruttering, formandsvalg,
mødetidspunkter og børnepasning.
Sekretariatschefen orienterede om nationalparkarbejdet:
- Mange pr-aktiviteter i gang. Intens annoncering og udsendelse af pressemeddelelser til ni
ugeaviser og to regionale dagblade forud for borgermøderne og etablering af arbejdsgrupper.
Større generelle indslag på vej i TV2 Fyn og Fyns Amts Avis.
- Landbruget holder tre informationsmøder i starten af oktober med medvirken af
nationalparksekretariatet.
- Studietur til Mols Bjerge fredag 11. og lørdag 12. september. 48 tilmeldte jordbrugere og
medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening samt nationalparkundersøgelsens styregruppe,
følgegruppe og sekretariat..
- Nyhedsbrev om borgermøder til de nuværende 563 abonnenter sendes ud 3. eller 4. sept.
Følgegruppen anbefalede yderligere tiltag:
1. Sekretariatet udarbejder specielt nyhedsbrev til samtlige kommunalpolitikere, som
- slår fast, at vi er i en undersøgelsesfase, ikke en afklaringsfase
- forklarer, hvorfor undersøgelsen fortsætter på trods af melding i medierne om, at
forligspartierne ikke finder basis for flere nationalparker lige nu.
- beskriver, hvordan styregruppen forholder sig til etablering af skeptikerforening.

I praksis sender sekretariatet (JP) brevet til kommunernes repræsentanter i styregruppen, som
formidler det videre til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.
2. Følgegruppen anbefaler, at formandskabet inviterer underskriverne på det åbne brev, som
styregruppen modtog i forsommeren, til møde om den kommende erhvervsøkonomiske analyse.
Netop denne analyse blev efterlyst i det åbne brev, og brevskriverne har måske gode forslag til
indhold af analysen. Invitationen stiles til Bent Juul Sørensen, Ærø, der stod som afsender af det
åbne brev. Fra nationalparkundersøgelsen deltager formandskabet, sekretariatschef og
følgegruppens formand. Bent Juul Sørensen opfordres til at invitere en håndfuld af underskriverne
med til mødet, som bør holdes i uge 37 eller 38.
3. Følgegruppen anbefalede at inddrage FaceBook i arbejdet med arbejdsgrupperne
4. Følgegruppen anbefalede varmt at tilbyde børnepasning og –bespisning ved
arbejdsgruppemøder. Møderne afholdes på hverdage 16.30-20.30, det afsluttende lørdagsmøde kl.
10-16.
5. Følgegruppen gav tilsagn om at maile det førstkommende nyhedsbrev videre til personer, som
kunne tænkes at have interesse i at gå til borgermøde eller melde sig i ind i en
hovedarbejdsgruppe eller oprette en lokal gruppe.
6. Følgegruppen er enig i, at kommunerne er vært ved de kommende borgermøder og dækker
omkostninger til lokal annoncering og mødernes afholdelse. Nationalparksekretariatet finansierer
den regionale annoncering, udformer annoncer og varetager den overordnede pressekontakt (men
alle må naturligvis udtale sig!) samt leverer det faglige indhold i møderne.
7. Følgegruppen ønskede embedsmandsgruppen indkaldt inden arbejdsgruppernes start, så
kommunernes bidrag til processen kan planlægges i god tid. Omfanget af kommunernes bidrag
blev ikke nærmere defineret.

3. Analyser i forbindelse med nationalparkarbejdet
Status på analyser.
Der har været afholdt midtvejsmøder med konsulenterne på landskabsanalysen, naturanalysen og
kulturarvsanalysen. Det virker til, at vi får gode analyser. Der var dog en større diskussion med
konsulenterne omkring naturanalysen, da der var usikkerhed om deres vilje til at prioritere
indsatsen/naturen. Vi håber, at dette nu er rettet op, men har skabt en smule usikkerhed.
Gennemgang og diskussion af vedlagte oplæg omkring erhvervsanalysen. Oplægget har været
diskuteret med mulig konsulent.
Sekretariatschefen redegjorde for arbejdet. Analysen udarbejdes som to scenarier: Hvordan vil
fremtiden tegne sig for Det Sydfynske Øhav MED og UDEN en nationalpark. NIRAS er kontaktet
med henblik på rollen som tovholder for analysen/forretningsplanen. Konsulenten laver forslag til
indsatsområder. Følgegruppen anbefalede, at indsatsområderne rundsendes for kommentarer til
styregruppen inden endelig vedtagelse.
Endvidere påpegede følgegruppen, at der bør være en sammenhæng til de andre analyser der
foretages i øjeblikket. Her tænkes særligt på analysen omkring iværksætteri og den kreative klasse.

4. Penge til konkrete projekter
Vi har knap 3,5 mio. kr. til at støtte konkrete projekter. Pengene er forholdsvis ”frie midler” men
de enkelte projekter skal dog godkendes af Nordea-fonden, og dermed tilgodese deres formål.
Følgegruppe og styregruppe har umiddelbart inden sommerferien drøftet spørgsmålet. Der fortsat
en række uafklarede forhold der har indflydelse på hvordan det er hensigtsmæssigt at uddele disse
midler, herunder hvordan fremtidens Naturturisme I/S ser ud.

En kort drøftelse af ideer og tanker om disse midler, og hvordan vi kommer videre i den givne
situation.
Sekretariatschefen orienterede om indkomne projektforslag
Shelter ved Smakkecentret, Strynø
75.000
Maritimt kulturhus, Faaborg
5.000.000
Fiskeri efter fjordrejer, forprojekt
350.000
Redningsbåd i Øhavet
800.000
Bogudgivelser (Ærø, småøerne ?
Desuden:
Lejrskoleprojekt
Ridetema
Fysiske lejrskolefac.Sydlangeland/Faaborg
Naturprojekter bl.a. Syltemade Ådal
Formidlingstiltag

1.200.000
1.000.000
700.000
?
?

Følgegruppen anbefaler at udsætte beslutningen om eventuel iværksættelse af projekter med
henblik på en nærmere afklaring af fremtiden for Naturturisme I/S i forbindelse med bl.,a.
budgetlægningen i Svendborg Kommune. Følgegruppen anbefalede, at sekretariat til næste møde
overvejer om der er eventuelle projekter, som kan iværksættes for en mindre del af beløbet.

5. Fremtidige møder
Skal vi finde nye mødedatoer for efterårets møder, da enkelte har problemer med datoerne.
Næste møde 30. september. Efter mødet: Oktobermødet fastholdes som aftalt..

6. Eventuelt
Intet

