Referat –
Følgegruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 2. juni 2010 (erstattede det aflyste 12. maj)

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

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

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Carsten V. Nielsen
Peter Thor Andersen

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

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Susanne Rasmussen
Annette Bæk
Peter Østergård

Syddansk Turisme
Assens Kommune
Svendborg Kommune

Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation af nyt medlem og godkendelse af dagsorden.
Da følgegruppens seneste ordinære møde 12. maj blev suspenderet p.gr.a. et stort frafald,
er i nedenstående punkter 3-5 et vist sammenfald med punkterne fra dagsordenen til mødet
12. maj.
Det nye medlem – Susanne Rasmussen – deltog ikke i mødet.
Dagsorden godkendt.
2. Nationalparkarbejdet – planen for det videre forløb (13.40 – 15.00)
Undersøgelsen går nu ind i den fase, hvor arbejdsgruppernes arbejde skal sammenfattes til
en samlet nationalparkplan, som skal danne grundlag for den politiske behandling og
eventuel offentlig høring.
Arbejdet centrerer sig om de tre planlagte styregruppemøder:
16. juni - 18. august - 29. september.
Vi forestiller os følgende punkter til styregruppemødet d. 16. juni:
• Godkende hele processen. Hvad diskuteres og vedtages på de enkelte
styregruppemøder.
•

Beslutte at afholde fællesmøde for kommunalbestyrelserne mandag 25. oktober.

•

Præsentation af arbejdsgruppernes rapporter.

Sekretariatet gennemgår for hver af de 4 rapporter: Indsatsområder og forslag til
afgrænsninger.
•

Drøftelse af vision og profilen for en evt. nationalpark Det Sydfynske Øhav. Dette
med udgangspunkt i de forskellige forslag til konkrete handlinger/indsatsområder.

Styregruppemødet 18. august:
Hovedtemaer:
• Tilbagemelding fra formandskabets møder med interessenterne
• Drøftelse af afgrænsningsforslagene.
• Fortsatte drøftelse af handlinger og prioriteringer.
• Drøftelse af høringsprocessen.
Styregruppemødet 29. september:
Hovedtemaer:
• Vedtagelse af det endelige planforslag.
• Beslutning om høringsprocessen efter kommunalbestyrelsen første behandling.
Desuden har formandskabet drøftet en ændring af tidsplanen. Det vil betyde at
nationalparkplanen bliver færdig en måned senere (1. oktober). Men høringsfasen skydes
til feb. Dette betyder at planen får længere tid til at blive diskuteret – både lokalt og
politisk. Desuden kommer den politiske behandling efter kommunernes budgetbehandling.
I den tidligere plan var der sammenfald.
Der ligger en stor opgave foran i forhold til at få taget hul på afgrænsningsspørgsmålet.
Dette sker i mødet med interessenterne. Følgegruppen diskuterer hele processen omkring
dette spørgsmål.
Rico Boye Jensen (RBJ) orienterede om det forberedende arbejde med nationalparkplanen
og motiverede forslaget om udskydelsen af den offentlige høring, så den gennemføres 1.
februar til 31. marts.
Jette Purup gennemgik tids- og mødeplanen.
I processen er indbygget, at kommunale medarbejdere skal tegne den detaljerede streg altså nationalparkens afgrænsning på matrikelniveau - når styregruppen har vedtaget den
afgrænsning, som skal indgå i forslaget til nationalparkplan og sendes i offentlig høring.
Dette påregnedes udført i uge 40, og følgegruppen ønskede, at sekretariatet indkalder
embedsmandsgruppen og eventuelt de medarbejdere, som skal tegne stregen, til et fælles
møde.
Følgegruppen indstillede dog også, at styregruppen skal mødes en ekstra gang, nemlig
onsdag 15. september, til en første behandling af det skriftlige nationalparkforslag, som
skal vedtages endeligt onsdag 29. september. Det vil indebære, at det planlagte
følgegruppemøde onsdag 15. september flyttes til mandag 30. august.
Desuden blev det foreslået, at det foreslåede styregruppemøde onsdag 29. september
flyttes til onsdag 6. oktober for at vinde tid. Det vil indebære, at processen med
embedsmændene/stregtegningen er i uge 41 med opstartsmøde mandag 11. oktober.
Peter Blanner orienterede om nationalparkplanen:
- den omfatter både forslag og plan

-

den beskriver en nationalparkprofil for Det Sydfynske Øhav
den foreslår en afgrænsning
den prioriterer indsatser ud fra profil/penge (eks.: Hvis nationalparken modtager 20
mio. kr. om året, hvordan skal vi så allokere midlerne de første 10 år?)
lovbundet stof

Kommentarer til indholdet:
Vigtigt at huske, at også de nationale politikere skal godkende planen – at holde fast i, at
naturen og det sunkne landskab er grundlaget.
Vigtigt at huske, at nationalparken ikke blot tilbyder aktive, men også passive oplevelser.
Om afgrænsningen:
Fra arbejdsgrupperne tegner sig omridset af to grundmodeller: Et minimums-forslag,
Tåsinge-forslaget, som omfatter dele af selve Øhavet, og et maximumsforslag, som
medtager hele Langeland, hele Ærø, Jordløse Bakker og området nordøst for Svendborg.
Her imellem ligger en række kompromisforslag, og en diskussion i styregruppen kunne
måske i første omgang forholde sig til:
- skal Storebælt (Nordlangeland og Fyns østkyst) med?
- skal søkøbstæderne med? Havnemiljøerne samt evt. middelalderbyerne?
- hvor meget landbrugsland skal med?
RBJ lagde op til drøftelse af muligheden af at opdele nationalparken i to zoner – en
naturzone og en kulturhistorisk zone. Zoneringen skal tjene som prioriteringsværktøj.
Hvor investeres primært i natur og hvor i kulturhistorie. Det vil også være en vejledning
for publikum: Hvor finder man de kulturhistoriske spor - landskaber og miljøer – og hvor
ligger naturværdierne?
Følgegruppen drøftede mulighederne af flere og andre zoner, men anbefalede at arbejde
videre med de to ovenfor nævnte.
SKS gav en orientering om fire forskellige former for naturforståelse, baseret på en artikel
fra Public Futures (vedhæftet referatet).
RBJ gav udtryk for ønsket om at bruge følgegruppens medlemmer til fremtidig sparring af
centrale emner, i første omgang omkring visionen for en evt. nationalpark. SKS tilbød i
først omgang at hjælpe med opfordring til at flere deltager..
3. Drøftelse af rammerne for en friluftsplan for Øhavet. (15.00 – 15.10)
Dette punkt var på dagsordenen på sidste møde. Her indkom nogle få kommentarer, men
generelt positive kommentarer. Der skal fokus på at sikre et samspil med kommunernes
eventuelle arbejde med en friluftsstrategi, ligesom staten (miljøcenter og SNS) skal
inddrages.
Er der yderligere ting der skal drøftes.
Punktet blev udsat.
4. Orientering om lejrskoleprojektet (15.10 – 15.20)
Vi har nu rejst 1,6 mio. kr. til lejrskoleprojektet. Det rummer to hovedopgaver:
- Udvikling af undervisningsmateriale hos aktørerne (museer, naturvejleder, attraktioner),
herunder en kvalificering af deres produkter.

- Tilgængelighed. Etablering af en sydfynsk lejrskoleportal, hvor undervisningsmateriale
kan hentes. Lejrskoleopholdet kan bestilles.
I projektet indgår også, at der skal etableres et forpligtigende samarbejde mellem
aktørerne, herunder også overnatningsvirksomheder. Dette samarbejde skal kunne
håndtere drift af portal og videreudvikling.
Punktet blev udsat.

5. Orientering om formidlingssamarbejdet (15.20-15.30)
Vores formidlingsprojekt skal føre til en styrket formidling af vores natur og kulturarv.
Der er nedsat en gruppe med professionelle formidlere, dvs. naturvejledere og museer.
Friluftsrådet og turistbureauerne deltager også med repræsentant.
Arbejdet skal føre til:
- Udvikling af en formidlingsstrategi for området.
- Konkrete resultater som dels styrker samarbejdet og skaber konkret
begynder der nu at komme de første mindre resultater.
Der gives status for arbejdet, og om det første konkrete projekt der nu igangsættes:
Øhavsdysten.
Punktet blev udsat.
6. Eventuelt
Intet.

