Referat –
Følgegruppemøde nr. 3 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 11. februar 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
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:

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
Præsentation af de to nye medarbejdere: Jette Purup, kommunikationskonsulent, og Peter Blanner,
naturvidenskabelig konsulent.
Orientering ved RBJ fra afholdte møder: Drejø – meget positiv stemning. Ærø – meget positiv stemning.
Birkholm har takket nej til at deltage i styregruppen.
2. Afgrænsning af undersøgelsesområdet
Styregruppen har ønsket at se et oplæg til et undersøgelsesområde som er mindre end projektområdet.
Afgrænset på baggrund af planlægningstemaerne fra Regionplanen / kommuneplanerne omkring natur,
kulturhistorie, landskab mv.
I samarbejde med embedsmandsgruppen har sekretariatet drøftet spørgsmålet.
RBJ fremlagde sekretariatets overvejelser og et forslag til afgrænsning.
Følgende kommentarer blev fremført:
•
Undersøgelsesområdet skal under alle omstændigheder være kommunikerbart – det er det fremlagte
forslag.
•
Det er ikke en god ide at udelukke ”øer” midt i området. Så hellere sigte mod at den endelige form
på parken ´vil komme til at indeholde kiler ind fra det omgivende land, end deciderede øer.
•
Det er formelt ikke i overensstemmelse med hensigterne med nationalparker at arbejde med en
´”zonering” ved parkens oprettelse, men ”kun ” i forbindelse med udarbejdelse af den efterfølgende
nationalparkplan

•
De penge der modtages såfremt nationalparken bliver etableret skal især bruges til at gøre end
forskel. Jo større område, jo mindre en forskel kan gøres.
•
Det er oplagt at udelukke byerne Svendborg, Faaborg, Marstal og Søby, Det er dog gode argumenter
for at bydelen ”Tankefuld” ved Svendborg kommer med.
Det samme gælder for Ærøskøbing, bl.a. fordi man arbejder på at få udnævnt Ærøskøbing til World
Heritage Site.
•
Der mangler et område omkring Skovsgaard på Langeland
•
Det er godt at bruge vandskellet som et væsentligt kriterium på både Langeland og Ærø
•
Det væsentligste naturindhold i hele området er godt dækket ind med forslaget, og kulturindholdet
tilsvarende, selv om dette naturligvis strækker sig uden for afgrænsningen.
Der var en længere diskussion af området langs kysten mellem Svendborg og Lundeborg samt området på
Nordlangeland skulle med. Lokale forhold kan gøre, at de skal medtages.
Der var derfor enighed om at forelægge styregruppen to områder – med og uden Nordlangeland og
Lundeborg/Gudme. Indstillingen til styregruppen er at vælge det mindste område.
3. Udvidelse af følgegruppen og konkret projekt fra Naturama (14.15 – 14.35)
Hans Ibsen fra Naturama var inviteret til at give et oplæg om museets interesser i et nærmere samarbejde
med Naturturisme omkring nationalparkundersøgelsen, og den evt. senere kommende nationalpark.
HI fremhævede at Naturama ønsker at blive en samarbejdspartner og at de kan bidrage med kompetencer
inden for naturformidling og naturforskning.
Desuden ønsker Naturamas bestyrelse, at museet bliver mere synligt i området
De har konkrete planer om et nært samarbejde med Svendborg Kommune omkring naturskolen.
Gruppen gav efterfølgende udtryk for det nyttige i et nærmere samarbejde med et statsanerkendt
naturhistorisk museum som Naturama på linie med de kulturhistoriske museer, især i forb. m. den
kommende formidlingsstrategi omkring et evt. nationalpark.
Sekretariatet indstillede, at Naturama gives en plads i følgegruppen. Som et statsanerkendt naturhistorisk
museum kan de udgøre en ressource som kan bruges i det videre arbejde.
Følgegruppen anbefaler ikke enstemmigt indstillingen fra sekretariatet. Enkelte medlemmer foreslår et
afslag under henvisning til, at følgegruppen bliver for stor, samt at Naturama primært er at betragte som en
attraktion, og andre af områdets attraktioner derfor kan være berettiget til en lignende repræsentation.
Gruppen var enig om at sekretariatschefen forelægger tilbuddet for styregruppen med følgegruppens
bemærkninger.
Endvidere præsenterede Naturama et muligt formidlingsprojekt omkring Naturskolen i Svendborg. Et
projekt som vil passe ind i ”Kys Frøen”.
Følgegruppen ser en klar synergi imellem disse centre og ser fortsat gerne et etableret i Svendborgområdet, som passer ind i det fælles koncept. Hvad angår det konkrete forslag fra Naturama om at overtage
Naturskolen har følgegruppen ingen holdning. Det er en sag for bestyrelsen. Vi vil her anbefale bestyrelsen
at, de betragter dette som en ren lokal afgørelse for Svendborg Kommune.
4. Platform på Internettet for nationalparkundersøgelsen (14.35 – 14.40)
Udgår.
5. Organisering omkring embedsmandgruppe (14.40 – 14.50)
Udgår.

6. Konkrete projekter til igangsættelse (14.50 – 15.10)
RBJ gennemgik de forskellige projekter. Der var enighed om at bakke projekterne op, og anbefale den
foreslåede finansiering.
Endvidere foreslog SKS at der blev ydet støtte til et forprojekt på Helnæs til 100.000 kr. Følgegruppen
bakkede op.
7. Flytning (15.10 – 15.20)
Der kommer en del udgifter til flytning af sekretariatet, i størrelsesordenen 125.000,-. Der er kun
budgetteret med kr. 50.000,-.
Gruppen enige om, at udgifterne kan relateres til Nationalparkundersøgelsen, hvorfor de resterende penge
findes indenfor den samlede projektramme. De kan ikke findes indenfor de 5 mio.kr. der er afsat til
undersøgelsesfasen.
8. Fremtidens Naturturisme I/S
Dette blev kun kort drøftet. Men enighed om at kommunerne skal præsenteres for et oplæg omkring
fremtiden i forbindelse med næste års budgetforhandlinger. Det skal sendes til kommunerne 1. maj.
9.Eventuelt
Intet.

