Referat –
Følgegruppemøde nr. 11 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Tirsdag den 10. august 2010

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 13.00

Sted:

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

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Carsten V. Nielsen
Peter Thor Andersen
Annette Bæk
Søren Strandgaard

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Sydfyns Turistbureau
Øhavsmuseerne
Assens Kommune
Miljøministeriet – Sollerup

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Jørgen Friis
Susanne Rasmussen

Ærø Kommune
Syddansk Turisme

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Kort status
Generelt om nationalparkarbejdet og en kort orientering om interessentmøderne.
Rico Boye Jensen: Miljøministeren er inviteret til møde med alle kommunalpolitikerne 1.
november, men har endnu ikke svaret. Mødet gennemføres under alle omstændigheder.
Formandskabet har holdt en række dialogmøder med væsentlige interessenter, bl.a. de fire
jordbrugsorganisationer, som meldte tilbage, at medlemmerne generelt er imod.
Småøerne havde flere forslag til, hvordan en evt. nationalpark kan bidrage positivt til udviklingen.
Generelt møder i en god tone, som gav formandskabet et indtryk af, hvilke bekymringer og
muligheder de forskellige organisationer ser.

3. Vision og overordnede mål for NP (10.40 – 11.40)
Skal drøftes på styregruppemødet 16. august. Kommentarer til punktet fremgår af vedlagte notat
punkt 2 og 3.
Plan for forløb frem til midt i oktober omdelt. Følgegruppemødet 25. august aflyses, i stedet
holdes et møde for embedsmandsgruppen.
Der ligger nu en række udspil til en vision. Styregruppen skal inddrages mere i arbejdet.
Formanden foreslås derfor, at der afholdes et gruppearbejde på næste styregruppemøde, hvor de
præsenteres for forslagene og tankerne bag, for så at diskutere dem i grupper.

4. Mål og handlinger for NP (11.40 – 12.20)
Kommentarer til punktet fremgår af vedlagte notat punkt 3.

Styregruppen skal på næste møde drøfte mål og konkrete handlinger. For at få et overblik over
strukturen for overordnede mål – mål – delmål – handlinger har vi udarbejdet et første forsøg i
vedlagte tabel.
Der ligger fortsat en del arbejde i at gøre tabellen færdig til præsentation til styregruppen, hvorfor
vi ønsker følgegruppens input til strukturen og til valg af mål og delmål.

Peter Blanner gennemgik opbygningen: Vision, overordnede mål osv.
Følgegruppen indstillede
- at tabellen kommer til at omfatte projekter for 200 mio. kr. over 10 år
- at den prioriterer handlinger, som skaber sammenhænge, understøtter/udbygger de
fælles karakteristika på tværs af kommunegrænser
- at den skal opfattes som en illustration af, hvad man kan få for pengene, altså hvilken
forskel, en nationalpark kan gøre med et sådant beløb
- at det formidles, at dette er en ønskeliste, og at handlingerne kun kan gennemføres ved
frivillighed/uden tvang
- at de enkelte handlinger ledsages af estimerede driftsudgifter og oplysning om, hvem
der skal afholde dem
- at den kan suppleres med yderligere forslag fra flere kilder, bl.a. de faglige analyser,
embedsmænd og styregruppen selv
5. Afgrænsningen (12.20 – 12.40)
Styregruppen skal på næste møde have en indledende drøftelse af afgrænsningen. I vedlagte notat
punkt 4 er nærmere redegjort for punktet.
Styregruppen præsenteres på septembermødet for alternativer illustreret på kort..

6. Plan for det videre arbejde (12.40 – 12.55)
Styregruppen skal beslutte, hvordan høringen og hele offentlighedsfasen skal forløbe, såfremt
kommunalbestyrelserne vælger at sende planen i høring.
Bilag: Opgaveplan – debat- og høringsfasen
Planen godkendt. Formuleringen på side 1, afsnit 7 i opgaveplanen ændres fra ”positiv holdning”
til ”åben holdning”.
Naturturisme I/S står for udsendelse og modtagelse af høringssvar. Bliver denne arbejdsbyrde stor
(mange høringssvar) er kommunerne klar til at hjælpe med opgaven.

7. Eventuelt
Intet

