Referat –
Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Tirsdag den 2. december 2008

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Carsten Nielsen
Henrik Lund
Peter Thor Andersen
Peter Nielsen

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
Søren Lisby

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Carsten Nielsen
Henrik Lund
Peter Thor Andersen
Peter Nielsen
Anne-Lene Haveløkke
Peter Østergård

Sydfyns Turistbureau
Syddansk Turisme
Øhavsmuseerne
Assens Kommune
Langeland Kommune
Svendborg Kommune

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
2. Naturturisme I/S og nationalparkundersøgelsen - organisatorisk
3. Kort nyt fra sekretariatet
4. Udvidelse af styregruppen
5. Detailplanlægning af undersøgelsesfasen
6. Flytteplaner
7. Nyt navn for Naturturisme (nationalparkarbejdet).
8. Nye møder
9. Eventuelt

Ad. 1 – Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
CT bød velkommen og konstaterede afbud fra Peter Østergaard, Anne-Lene Haveløkke, Carsten Nielsen,
Peter Thor Andersen, Henrik Lund og Peter Nielsen.
Mht. godkendelse af referatet fra mødet den 4. november ønskede CT en uddybning af konklusionen vedr.
referatets pkt. 6 om Formidling af Det Sydfynske Øhav. Hvorvidt der er opbakning i følgegruppen til at gå
videre med en formidlingsperson/strategi. RBJ konkluderede at der var opbakning til det fra følgegruppen
men en bekymring for hvorvidt opgaven kan løftes her og nu. At sekretariatet breder sig over for mange
opgaver. Det skulle ikke opfattes som en modstand imod selve ideen og de skitserede opgaver.
Mødets dagsorden blev godkendt.
Ad. 2 – Naturturisme I/S og nationalparkundersøgelsen - organisatorisk
Sekretariatet ønskede en drøftelse af den kommende struktur for nationalparkprojektet og hvordan arbejdet
udføres rent praktisk.
Projektansvarlig
Som følger af Naturturisme I/S's rolle som ansøger og modtager af de bevilgede midler til
nationalparkprojektet, vil Naturturisme I/S være overordnet ansvarlig for projektet og dem som bevilger
pengene til styregruppens arbejde.
Styregruppen
Sekretariatet foreslår, at den politiske repræsentation i styregruppen bør være den samme som i bestyrelsen
for Naturturisme I/S.
Men som følge af Naturturisme I/S’s status som § 60 selskab med vedtægter mv., skal der afholdes separate
møder i henholdsvis styregruppen og Naturturisme I/S med hver deres dagsorden. I praksis vil møderne blive
afholdt i umiddelbar forlængelse af hinanden.
Styregruppen skal konstitueres med udpegning af en formand og næstformand på det kommende
styregruppemøde.
Endvidere ønskede sekretariatet en drøftelse af, hvorvidt styregruppen skal konstituere sig, have
forretningsorden mv. på næste møde.
Følgegruppen
Sekretariatet foreslår, at møder og dagsorden køres under et for følge- og arbejdsgruppe. Dette er ikke en
formel beslutningsdygtig gruppe og det er kun repræsentanten fra Assens Kommune, som ikke er med i
begge grupper.
Konklusion
For at få placeret ansvar og uddelegeret opgaven omkring nationalparkprojektet, bør der udarbejdes en
samarbejdsaftale mellem Naturturisme I/S og styregruppen, som indeholder processens og projektets
rammer, der skal godkendes på det kommende styregruppemøde. Det blev foreslået at udarbejde den med
afsæt i at der sker en uddelegering af ansvaret fra Naturturisme i/S til styregruppen.
Der udarbejdes ligeledes et udkast til en forretningsorden for styregruppen.
Følgegruppen bakkede op om sekretariatets øvrige forslag til organisering.
Ad. 3 – Sidste nyt fra sekretariatet
Ridestiprojektet
Den formelle del af ridestiprojektet afsluttes den 11. december med en anbefaling og en manual. Mens
pilotprojektet i Faaborg-Midtfyn fortsætter.
Anbefalingen indeholder forslag til i alt 223 km ridestisløjfer rundt om i de fire kommuner. Foreløbige kort
blev udleveret til eventuel kommentering.

Hele projektet præsenteres den 26. april kl. 13 med en ridetur i Faaborg.
Oplevelsescentre
Der er valgt et navn (Kys Frøen) og udarbejdet et logo for de kommende oplevelsescentre, som blev
præsenteret for følgegruppen.
Det går planmæssigt med projektet og sekretariatet kunne oplyse, at de indvies fredag den 8. maj –
Bededag. I den forbindelse arbejder vi på at få Kronprins Frederik til at komme.
Marstal kajakhavn
Naturturisme I/S har hjulpet Marstal Kajakklub med at søge Friluftsrådet om støtte til en kajakhavn, hvilket
har resulteret i en støtte på kr. 145.000. Naturturisme I/S har ikke noget ansvar for projektet.
1. spadestik til kajakhavnen foretages fredag den 5. december.
Søbygaard
Projektet med oplevelsescentret på Søbygaard, har skabt en interesse hos Natur- og Energiskolen, Ærø
Museum og VE organisationen, i at samle kræfterne på Søbygaard og få løftet projektet yderligere.
Målsætning er at få dem til at flytte ud på Søbygaard og få tilknyttet en naturvejleder. Et spændende projekt,
hvor der er nogle gode perspektiver.
Nationalpark – status på økonomi
Det oprindelige forhåndstilsagn fra Region Syddanmark på kr. 3,0 mio. er reduceret til kr. 2,7 mio.. Dette
hænger formentlig sammen med at SUS (Sydfynsk Udviklingssamarbejde) har fået kr. 300.000 til et af deres
projekter.
Det betyder det samlede budget for nationalparkprojektet nu er i alt er kr. 11 mio.
Ad. 4 – Udvidelse af styregruppen
Kommunerne har med deres godkendelse af oplægget givet mulighed for at supplere styregruppen med nye
medlemmer. I den forbindelse ønsker sekretariatet en drøftelse af hvilke interessenter, man med fordel kan
invitere. Sekretariatet foreslår en repræsentation fra:
•
•
•

DOF
Danmarks Jægerforbund
Amatørfiskerne

Følgegruppen drøftede forslaget, med overvejelse omkring en yderligere supplering med repræsentanter fra
de lokale fødevareproducenter, erhvervet i en bredere sammenhæng, øhavets maritime brugere (kajakroere,
sejlere, roklubber), samt fra de mindre beboede øer.
Konklusion
Følgegruppen besluttede at indstille sekretariatets forslag.
Ad. 5 – Detailplanlægning af undersøgelsesfasen
RBJ ønskede følgegruppens kommentarer det fremsendte oplæg med budget og opgaveplan for
nationalparkundersøgelsen, som skal præsenteres for styregruppen den 10. december. Herunder også en
drøftelse af, hvordan vi organiserer arbejdet i fremtiden.
Følgegruppen havde følgende kommentarer til det udsendte oplæg:
Idebussen
Hvad ligger der af forventninger til kommunale timer?
Det er planen, at det er embedsmænd der er med bussen og politikere på borgermøderne. Hænger det
sammen i forhold til de planlagte borgermøder. I Svendborg Kommune er der usikkerhed om, der i det hele
taget er budgetteret med nok arbejdskraft til undersøgelsesfasen. Er det relevant med en kommunal
repræsentant i idebussen?

Iflg. RBJ vil det i visse sammenhænge være relevant med en kommunal repræsentant i Idebussen, men ikke
nødvendigvis hele tiden. RBJ vil tilpasse dette i opgaveplanens indhold.
Iflg. SKS behøver Idebussen ikke nødvendigvis at være en autocamper. Man kan med fordel anvende en
skurvogn/mandskabsvogn, som man kan indrette til formålet.
Analyser
Hvor er landbruget tænkt ind i analysedelen?
Landbruget vil som erhverv blive behandlet i forbindelse med den samfundsøkonomiske analyse. Desuden
vil landbruget være en naturlig del af eksempelvis erhvervsgruppen.
SKS foreslog, at der bør være sammenhæng mellem analysernes udarbejdelse og arbejdsgruppernes arbejde,
så de kan indgå i rapporternes udfærdigelse. Endvidere bør analyserne fremgå af opgaveplanens tidsplan, for
at få overblik over processen.
Den geologiske analyse er med i både landskabsanalyser og naturen
Afgrænsning af projektområdet
Beslutning om undersøgelsesområdet ligger forud for analysedelen, hvorfor den faglige vurdering vil være
på baseret på skøn og vurderinger.
Oplægget til selve nationalparkgrænsen kommer i trin 4.
Ad. 6 – Budget og flytteplaner
Budget
RBJ præsenterede og gennemgik budgettet for 2008 til 2010, med baggrund i de gældende tilsagn og
bevilgede midler, samt kendskabet til det foreløbige forbrug i 2008.
Her fremgår et samlet overskud på knap kr. 110.000, som RBJ foreslog anvendes til at finansiere et
merforbrug i forbindelse med færdiggørelsen af Øhavsstien.
Følgegruppen godkendte budgetoplægget og bakkede op om sekretariatets forslag om at anvende
overskuddet til Øhavsstien.
Flytning
Sekretariatet kigger efter nye lokaliteter. Årsagen hertil skyldes, at Forskerparken Svendborg er dyr i husleje
(kr. 930 pr. kvm), og har brug en fleksibiletet som ikke umiddelbart er tilstede i Forskerparken.
I forbindelse med en flytning er der to faktorer, som sekretariatet søger opfyldt:
•

Fleksibilitet – plads og muligheder for en dynamisk organisation, som må forventes at blive større og
mindre i takt med aktivitetsniveauet

•

Synergi – enten gennem et bofællesskab med SUS i Svendborg eller flytte til Faaborg og derigennem
have en tættere dialog og samarbejde med Skov- & Naturstyrelsen, Fyn

Pt. Arbejder sekretariatet med konkrete planer om at foreslå en flytning til ”Frugtlageret” i Svendborg
sammen med SUS I/S. Men der foreligger endnu ikke noget konkret omkring leje- og flytteomkostninger.
Ad 7 – Nyt navn for Naturturisme (nationalparkarbejdet)
Naturturisme I/S ledes af den nuværende bestyrelse, men nationalparkarbejdet ledes af den nye styregruppe.
Sekretariatet for Naturturisme I/S er købt til at forestå det praktiske arbejde. Navnet Naturturisme kan
erfaringsmæssigt sende signaler, som ikke nødvendigvis fremmer nationalparkarbejdet. Når vi arbejder for
nationalparkundersøgelsen bør vi repræsentere andre end Naturturisme I/S. Skal det blot være ”Sekretariatet
for nationalparkundersøgelsen”, eller bør vi benytte denne chance for helt at ændre navnet ”Naturturisme
I/S” til et mere dækkende navn som rummer ”Det Sydfynske Øhav”. Navnet kan så med tiden indbygges i
nye vedtægter for Naturturisme I/S. En indledende drøftelse ønskes
Indtil der findes et velegnet alternativ til Naturturisme foreslår Følgegruppen, at det nuværende navn
fastholdes. I forhold til styregruppen vil navnet være - Styregruppen for nationalparkundersøgelsen

Ad. 8 – Nye møder
Den fremsendte mødeplan for følgegruppen blev godkendt.
Næste møde i følgegruppen afholdes derfor onsdag den 14. januar kl. 13.30 – 15.30 her i Forskerparken.
Ad. 9 – Eventuelt
Ansøgning til Friluftsrådet angående en naturvejleder
RBJ ville dagen efter mødet sende en ny ansøgning ind på lønmidler til Friluftsrådet i forbindelse med
projektet om formidling af Det Sydfynske Øhav, som de vil behandle inden jul. Såfremt det går igennem
forventer sekretariatet at kunne ansætte en naturvejleder omkring 1. maj. Dette skal behandles af bestyrelsen
i februar.

