Referat –
Følgegruppemøde nr. 4 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 25. marts 2009.

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:

Godkendelse dagsorden og referat
Ingen bemærkninger

2:

Nationalparkanalyser
PB fremlagde sekretariatets planer og overvejelser omkring de 8 analyser der er
planlagt jfr. opgaveplanen for nationalparkundersøgelsen.
Følgende kommentarer blev indhøstet:
- Rapporterne fra konsulenterne skal også fokusere på problemstillingerne og ikke
bare været en samling af eksisterende viden.
- Vi skal sikre at rapporterne får en høj faglig kvalitet
- Det er vigtigt også at få inddraget de lokales brug af området, ikke bare turisternes.
Overvej at lave et ”omvendt tilbud” dvs. gå ud med et beløb og se hvor meget vi kan
få for det hos de forskellige konsulenter.

3:

Borgerinddragelsen
PB fremlagde sekretariats tanker om ”ideernes vej fra hoved til rapport”.
Kommentarer og ideer:
- Husk også at få papir med i vognen – det er ikke alle der ønsker at skrive direkte
på en pc’ér. Kan være en blok inde på bordet eller en ”flip-over” der hænger på
ydersiden af vognen.
- Overvej en postkasse til forslag, og evt. at få lavet en stak fortrykte postkort.
Der er nogle kommunale aktiviteter der ikke er taget hensyn til i tur-planen, fx
markedsdag i Faaborg, Kulinarisk Sydfyn i Svendborg. Husk at få justeret planen.

4:

Øhavsstien
Rico fremlagde overtaksationskommissionens beslutning vedr. arealerstatning.
Følgegruppen var enig om at sagen fra kommunernes side var lukket og ikke ville
blive taget op igen. Anbefalede sekretariatet at orientere styregruppen pr. mail.

5:

Regnskab og budget
Ingen kommentarer - Udskudt til næste møde???

6:

Fremtidens naturturisme
Rico fremlagde en model for hvordan Naturturisme i fremtidens kunne organiseres og
hvilke opgaver Naturturisme skulle tage sig af.
Der var enighed om:
- At Naturturisme selvfølgelig bør fortsætte
- At der er behov for en tættere kontakt mellem Naturturisme og kommunernes
naturforvaltere
- At der ikke er Naturturismes opgave at erstatte den kommunale naturforvaltning
- At det ikke fungerer godt nok med at allokere kommunale medarbejdere i fx 1 dag
om ugen til at arbejde under Naturturisme.
- At der derfor er behov for og opbakning til at styrke personalet med et årsværk
Der kom følgende kommentarer:
- Det er vigtigt at koble Naturturismes fremtidige arbejdsopgaver til en evt.
nationalpark
- Kommunerne kan evt. overveje at betale Naturturisme særskilt for at udarbejde
projektansøgninger på kommunernes vegne
- Det kan være vanskeligt for kommunerne at finde arbejdskraft til at implementere
de projekter der skaffes penge til. Skal tænkes ind i forbindelse med
projektansøgningen
- Centrovice kan evt. være behjælpelig med at udføre projekter.
Følgegruppen foreslår at sekretariatet fremsender et oplæg til styregruppens næste
møde jfr. diskussionen på mødet.

7:

Evt.
Intet

