Referat
Følgegruppemøde nr. 7 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 25. november 2009

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Abildvej 5A, 2.sal, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergaard
Peter Thor Andersen
Annette Bæk

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Øhavsmuseerne
Assens Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner (ref)
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Søren Strandgård
Carsten V. Nielsen
Henrik Lund
Jørgen Friis

Skov og Naturstyrelsen, Fyn
Sydfyns Turistbureau
Syddansk Turisme
Ærø Kommune

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

2. Nationalparkarbejdet – status, evaluering og diskussion.
Hvordan opleves arbejdet…?
Udfordringer, nødvendige justeringer, tiltag e.l. diskuteres.
Sekretariatet redegjorde for arbejdet i og med hovedarbejdsgrupperne, herunder antal tilmeldte og
antal fremmødte. Efter at mødedeltagerne på arbejdsgruppernes 2. møde har fået lejlighed til at
diskutere udviklingen af ideer og indsatsområder, har der været meget god energi.
Følgegruppen var enig i at situationen tegner positivt.
Sekretariatet foreslår, at møderækken udvides fra 5 til 6 møder, således at der afholdes et fælles
seminar for alle arbejdsgruppernes medlemmer primo maj 2010, med det formål at afdække og
afklare evt. resterende konfliktområder imellem hovedarbejdsgrupperne, forinden samlerapporten
udarbejdes.
Der var enighed om, at styregruppen inviteres til at deltage i seminaret.
Sekretariatet foreslog også, at der afholdes et styregruppemøde ret hurtigt efter seminaret, fx primo
maj, hvor der orienteres om de overordnede tendenser i de fire arbejdsgrupperapporter, således at
organisationerne har mulighed for at drøfte sagen inden styregruppen færdiggør sit endelige
forslag ved et møde i august.
Følgegruppen bakkede op om, at der til styregruppemødet i februar fremlægges den planlagte
midtvejsevaluering, som ellers var planlagt til mødet i december. Herved får de nye
styregruppemedlemmer mulighed for at deltage i denne beslutning.

3. Analyser i forbindelse med nationalparkarbejdet
Kort status på analyser.
Sekretariatet fremlagde de 5 hidtil udarbejdede faglige analyser.

4. Penge til konkrete projekter
Følgegruppen diskuterede oplægget fra sekretariatet omkring de konkrete projekter.
Der var flertal for at indstille til styregruppen at der gives støtte til en igangsætte en række
projekter. Men der fortsat beholdes en mindre pulje til at støtte kommende nye projekter.

5. Styregruppen i 2010
Af styregruppens 10 politiske repræsentanter sidder tre personer i de nye kommunalbestyrelser.
Det forventes at de politiske medlemmer af styregruppen er udpeget inden jul.
Der var enighed om at tilbyde nye styregruppemedlemmer et orienteringsmøde inden første møde i
det nye år.

6. Eventuelt
Rico orienterede om skoleprojektet på Langeland, omfattende 8. klasserne på Langeland. Med
Skovsgaard og Smakkecentret som tovholdere, tilrettelægges et projekt hvor eleverne får lejlighed
til at sætte sig ind i hvad en nationalpark er og hvad den vil kunne betyde for et lokalområde. De
inviteres til at fremlægge deres synspunkter ved de afsluttende møder i de fire
hovedarbejdsgrupper.

