Referat
Følgegruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 5. januar 2011

Tidspunkt:

kl. 12.30 – 15.30

Sted:

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

Følgegruppe:

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

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Sydfyns Turistbureau
Syddansk Turisme
Øhavsmuseerne

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Søren Strandgaard
Annette Bæk

Miljøministeriet – Sollerup
Assens Kommune

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Tilbagemeldinger fra kommunerne angående høringen.
Alle kommuner har besluttet at sende planen i høring. Ærø Kommune har bedt om at høringen
tager højde for:
- Det skal være muligt at se om høringssvaret kommer fra borger indenfor eller udenfor
nationalparkområdet.
- at arbejdsgruppens forslag synliggøres med kortmateriale i et tillæg til ”Plan for Nationalpark”
Kommunernes tilbagemeldinger drøftes herunder eventuelle ændringer i nationalparkplanen.
Der var enighed om at der bør udarbejdes et bilag 8 til forslaget til nationalparkplan,
indeholdende kortene (afgrænsningsforslagene) fra arbejdsgrupperne, med udgangspunkt i den
folder der blev uddelt på styregruppemødet i september.
Desuden foreslår følgegruppen at styregruppen udsender et brev til samtlige
kommunalbestyrelsesmedlemmer, indeholdende:
- En orientering om baggrunden for styregruppens valg af afgrænsningsforslag
- En generel orientering om de andre afgrænsningsforslag, som blev drøftet i styregruppen på
mødet i september (arbejdsgruppernes forslag, finger-modellerne m.v.)
- En opfordring til at deltage i den offentlig debat under høringsfasen med åbenhed omkring
den fremtidige afgrænsning af en evt. nationalpark.
Afholdelse af et evt. fælles politikermøde efter høringsfasens afslutning afventer den videre
planlægning af processen efter høringen.

3. Den offentlige høring af nationalparkplanen
Styregruppen har på mødet i august 2011 besluttet en plan for høringen. Den fastsætter en række
aktiviteter som skal gennemføres.
Disse aktiviteter konkretiseres i vedlaget notat, herunder principperne for, hvilke foreninger og
organisationer der får tilsendt høringsbrev.
Vedlagt:
Notat om den offentlige høring
Udkast - pixiudgave af nationalparkplanen
Udkast - regneark med liste over interessenter, som får tilsendt høringsmateriale

Pixi:
Følgegruppen havde en række bemærkninger til forslaget til Pixi-udgave, bl.a.:
En sætning om de alternative afgrænsningsforslag
Et kort der viser zone 2
Styrke formuleringerne om erhvervs-potentialerne
Signalere klarere at de valgte handlinger kan ændres, suppleres.
De bliver inkorporeret i den endelige udgave som forelægges styregruppen på mødet 19. januar..

-

Borgermøder:
Sekretariatet koordinerer kontakten til de involverede styregruppepolitikere og til ordstyreren.
Kommunerne står for evt. invitation af andre kommunalpolitikere, samt for det praktiske med
mødelokaler m.m. Embedsmandsgruppen er kontaktled til kommunerne.
Mini-guide:
Carsten Nielsen tilbød at turistbureauerne løber teksterne igennem og komme med input.
Nationalpark-vognen:
Sekretariatet tager selv kontakt med de relevante politikere og embedsmænd.
Adresselisten:
Kun lokalråd inden for afgrænsningen orienteres direkte. Andre får jo besked gennem annoncer
m.v. i pressen.

4. Naturturisme I/S – budget for 2011
På mødet gennemgås budget, og de prioriteringer der ligger bag, med henblik på kommentarer
inden budgettet behandles af bestyrelsen.
RBJ gennemgik budgettet. Orienteringen taget til efterretning.

5. Fremtidige møder
Der forslås møder i følgegruppen:
Følgende datoer blev aftalt:
Onsdag den 2. marts 12.30 – 15.30
Torsdag den 14. april 08.00 – 11.00
Onsdag den 18. maj 12.30 – 15.30
Onsdag den 8. juni 12.30 – 15.30
På mødet den 2. marts vil proceduren for den videre kommunale behandling blive drøftet. Dette
kan influere på mødedatoerne for resten af halvåret.

6. Eventuelt
Intet.

