Referat –
Følgegruppemøde nr. 9 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Tirsdag den 6. april 2010

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

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

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Carsten V. Nielsen
Susanne Rasmussen
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
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Peter Blanner
Jette Purup
Jørgen Friis
Susanne Rasmussen

Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation af nyt medlem og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med den ændring at punkt 4 behandles før punkt 3.
Susanne Rasmussen havde meldt afbud, så præsentationen udsat.

2. Kort orientering om nationalparkarbejdet
RBJ orienterede om hele undersøgelsesarbejdet. 3 ud af 4 arbejdsgrupper er nu afsluttet. Der
arbejdes lige nu med at lave de enkelte gruppers rapporter færdige.
Gruppernes snak om afgrænsningen er ikke forløbet helt som planlagt. Det var oprindeligt
planlagt, at denne afgrænsningssnak skulle tage udgangspunkt i den enkelte gruppes faglighed.
Eksempelvis skulle kulturhistoriegruppen drøfte afgræsningen ud fra en kulturhistorisk vinkel og
de forslag den enkelte gruppe var kommet med. Dette er kun delvist sket, da flere af de fremsatte
forslag er mere baseret på et ønske om at få så lille en nationalpark som muligt end eksempelvis en
faglig kulturhistorisk argumentation.
Når disse rapporter er færdige sammenskrives de i styregruppens forslag. Dette arbejde drøftes i
følgegruppen på næste møde.

3. Forlængelse af nationalparkprojektet
Det er tidligere besluttet, at forlænge hele nationalparkundersøgelsen pga. en ekstra kommunal
behandling inden den offentlige høring. Dette skete på baggrund af ønsker fra offentligheden.
Dette blev gjort velvidende, at det ville kræve en tilførsel af ekstra midler til selve
undersøgelsesfasen.

Sekretariatet præsenterede et forslag der sikrer, at nationalparkundersøgelsen kan forlænges til
nytår. Forslaget tilfører ekstra 7 månedsværk og 100.000 kr. til formidling.
Udgiften dækkes ved en budgetændringer i nuværende budget på 315.000 kr. Hertil kommer en
frigivelse af omkring 150.000 kr. fra nationalparkpuljen. Dette er inklusiv styregruppens tidligere
beslutning om, at der skal overføres 100.000 kr. fra denne pulje til at dække flytteomkostningerne
til nationalparksekretariatets flytning i 2009.
Følgegruppen tilsluttede sig dette, som nu forelægges styregruppen.

4. Ansøgninger til konkrete projekter
Følgegruppen drøftede indstillede projekter. Indledningsvis blev habilitetsspørgsmålet drøftet, da
flere i følgegruppen har ansøgningerne inde, og derfor ikke deltager i selve beslutningen om,
hvilke råd sekretariatet gives.
Der var en generel overvægt af projekter fra Langeland, hvorfor der skulle skæres i disse.
Det blev diskuteret, hvorvidt ridestiprojektet kan nå at blive startet i 2010.
På baggrund af diskussionerne tilrettes den endelige indstilling til styregruppen.

5. Øhavets Dage
Naturturisme I/S overtog for 2 år siden administrationen af Øhavets Dag. Dette med det mål at
udvikle dagen. Der er nu skaffet finansiering til ansættelse af koordinator og der er skaffet 200.000
kr. fra LAG midler til at udvikle Øhavet Dage over 2 år.
Det kræver fortsat kommunal finansiering.
Der blev orienteret om arbejdet, og om at der i løbet af kort tid fremsendes en ansøgning til de 4
kommuner.

6. Kontrakt omkring realisering af Egebjerg Mølle
Naturturisme I/S er involveret i at indrette et formidlingscenter i Egebjerg Mølle. I samarbejde
med møllelavet er der indtil nu rejst knap 1,1 mio. kr. til projektet. Svendborg Kommune er
repræsenteret i møllelavet. Kommunen deltager desuden i en arbejdsgruppe og behandler i april et
eventuelt økonomisk tilskud til projektet.
Der skal laves en kontrakt med møllen angående den videre drift. Denne skal behandles i
bestyrelsen for Naturturisme I/S.
Det blev drøftet, hvorvidt Naturturisme I/S pålægges en risiko eller ej, og om det i givet fald bør
være den pågældende kommune der indgik kontrakten. RBJ kunne oplyse, at ifølge vedtægterne
for møllen kan den ikke overdrages til tredje part. Svendborg Kommune står som aftager af
møllen, hvis møllelaget stopper.
Det blev besluttet, at RBJ kigger nærmere på vedtægterne og orienterer følgegruppen om
vedtægternes præcise ordlyd omkring dette. Står det i vedtægterne at Svendborg Kommune har
denne forpligtigelse ved eventuelt mislighold af møllen kan sagen præsenteres for bestyrelsen for
Naturturisme I/S.

7. Eventuelt
Under eventuelt blev erhvervsanalysen drøftet. Et nyt udkast af formidlingsrapporten var sendt ud
til følgegruppen umiddelbart op til mødet. Kun få havde nået at læse rapporten. Alle blev opfordret
til at læse den, og komme med eventuelle kommentarer til RBJ.

