Referat
Følgegruppemøde nr. 8 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 3. februar 2019

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

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

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Carsten V. Nielsen
Jørgen Friis
Peter Thor Andersen
Kim Walsted Knudsen

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Sydfyns Turistbureau
Ærø Kommune
Øhavsmuseerne
Assens Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner (ref)
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Søren Strandgård
Susanne Rasmussen
Peter Østergaard
Anette Bæk

Skov og Naturstyrelsen, Fyn
Syddansk Turisme
Svendborg Kommune
Assens Kommune

Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation af nyt medlem og godkendelse af dagsorden.
Det nye medlem fra Syddansk Turisme, Susanne Rasmussen, havde meldt afbud. 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. Vi er nu kommet til møde
nr. 4 for de tre arbejdsgrupper kultur – natur – friluftsliv.
Dagsordenen for møderne er: Kommentarer til første sammenskrivning af arbejdsgruppens rapport
– diskussion af afgrænsningen af en evt. nationalpark – diskussion af en vision for gruppens tema.
I forbindelse med afgrænsningsdiskussionen vil der uden tvivl blive spurgt om den detaillerede
afgrænsning. Hvordan og hvornår skal den laves?
Enighed om at det teknisk set er en relativ let opgave for hver kommune at detailplanlægge en
afgrænsning på ejendomsniveau ud fra nogle klare kriterier fra styregruppen. Dette bør udarbejdes
inden en eventuel offentlig høring om hele nationalparkspørgsmålet, og dermed i givet fald indgå
som forarbejdet til styregruppemødet den 18. august.
Midtvejsevalueringen behandles.
Følgegruppen havde følgende kommentarer:
Indstillingen bør suppleres med at de opnåede resultater af undersøgelsen vil have en værdi, også
selvom der ikke vedtages en nationalpark. Sydfyn står overfor store udfordringer og der er behov
for at få nye veje belyst.

SUS-bestyrelsen bør orienteres om midtvejsevalueringen på dens møde i februar.
Fremtidige opgørelser af, hvor store arealer der er statsejede og privatejede bør opgøres for landog vandsiden hver for sig.

3. Analyser i forbindelse med nationalparkarbejdet
Kort status på analyser.
Den erhvervsøkonomiske analyse er på vej. Sekretariatet er ikke tilfreds med kvaliteten og
overvejer, hvordan vi kan følge sagen op. Halvdelene af pengene til Niras er fortsat ikke udbetalt.
Mangler at komme i dybden med centrale dele af analysen.
Sekretariatet udarbejder et notat til medlemmerne i erhvervsgruppen og til styregruppen.

4. Budget for Naturturisme I/S
RBJ gennemgik det udleverede budgetforslag, med fokus på formidlingsinitiativerne:
- Formidlingsstrategien, som Søren Balle arbejder med
- Udvikle et større formidlingsprojekt støttet af eksempelvis Interreg-midler
og/eller Arbejdsmarkedets Feriefond.
- Et eksempel-projekt i Egebjerg Mølle.
Hertil kommer konkrete projekter omkring friluftsliv i Øhavet, som
- Et forprojekt på Faaborg Havn, støttet af Lokale og Anlægsfonden
- Udarbejdelse af en friluftsplan for Øhavet (6-mdrs. Ansættelse).
Desuden lægges op til at følgende elementer prioriteres højt:
- Der afsættes 400.000 kr. som medfinansiering til projekter.
- Stiens Dag og Øhavsstien nonstop
- Ansættelse af Gitte Jensen i 6 mdr.
Følgegruppen tog budgettet til efterretning.

5. Kort orientering om formidlingsstrategiarbejdet
RBJ gav en kort orientering om formidlingsstrategiarbejdet.
Dette er et samarbejde mellem en lang række formidlingsaktører i området. Målet er at få styrket
formidlingen i området. Dette skal ske ved at igangsætte konkrete formidlingsprojekter. Den røde
tråd i det videre samarbejde sikres, ved at der også laves en formidlingsstrategi med aktørerne.

Kort orientering Sekretariatet orienterede om, at der er kommet over 60 ansøgninger.
Procedure incl. forslag til kriterier for fordeling behandles på styregruppens møde 17. februar.
6. Omkring ansøgninger til konkrete projekter
7. Eventuelt

