Referat –
Følgegruppemøde nr. 5 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 3. juni 2009.

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Abildvej 5A, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Jørgen Friis
Carsten Nielsen
Henrik Lund
Annette Bæk

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

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Peter Østergård
Søren Strandgaard
Peter Thor Andersen

Svendborg Kommune
Miljøministeriet – Sollerup
Øhavsmuseerne

Dagsorden:
1:

Godkendelse dagsorden og referat
Der er tale om referat fra møde nr. 4 d. 25. marts.
Der var enighed om fremover
- At referater fra møderne udsendes hurtigst muligt.
- At evt. bemærkninger skal være sekretariatet i hænde senest 1 uge efter
- Hvis der ikke er bemærkninger, lægges referatet på hjemmesiden
- Er der bemærkninger, diskuteres disse på næste møde, og herefter lægges referatet
på hjemmesiden.
- Punktet ”Godkendelse af referat” på dagsordener for følgegruppen tages kun med
såfremt der har været bemærkninger
- Evt. bilag til møderne i følgegruppen kategoriseres som ”oplæg til bestyrelsen”.

2:

Nationalparkarbejdet
PB fremlagde erfaringerne fra idevognen. Det går godt, vognen fungerer fint, der er i
gennemsnit 28 gæster pr. gang, mange kommer kørende direkte til vognen for at
snakke så annoncekampagnerne fungerer fint.
Samarbejdet med de kommunale medarbejdere fungerer også fint.
Der vankede ros til arbejdet med idevognen fra kommunerne.
I forb. m. det netop afholdte møde på Faaborg Gymnasium med landbruget blev
vigtigheden af netop at sikre en god dialog med landbruget fremhævet. Der var
enighed om at fokusere på at holde flere møder med landbruget. Anni Sloth og RBJ
aftaler nærmere om en møderække til efteråret.

3:

Erhvervsanalysen
RBJ fremlagde forslag til opbygningen af erhvervsanalysen, som på sigt skal munde
ud i en forretningsplan, og til den tilhørende tidsplan.
Følgegruppen fremhævede følgende:
- Det er vigtigt, at der ligger nogle konkrete forslag før vi går ud og snakker med
erhvervslivet.
- Vi skal overveje nøje hvem der bliver konsulent på opgaven. Der blev nævnt
NIRAS, Landbrugscentret i Skejby, Kvistgaard Consulting.
- Vi bør overveje en model med flere konsulenter indblandet, med hver deres
speciale, og med den ene af dem som tovholder
- Der foreligger allerede en række analyser på kommuneniveau som input til
processen.
RBJ fremlagde aftalen med Kim Follman, som skal involveres i opbygningen af
erhvervsanalysen med henblik på at definere en række specifikke erhvervsgrupper og
udarbejde forslag til projektudvikling. Der var opbakning fra følgegruppen.Gruppen
kan selv komme med konkrete forslag om indsatsområder til KF.

4:

Nedsættelse af arbejdsgrupper
Rico fremlagde forslag til hvordan arbejdsgrupperne nedsættes, og hvordan
forretningsgangen mellem arbejdsgrupper, styregrupper og kommunalbestyrelser kan
være:
Lokale arbejdsgruppe nedsættes på borgermøder, ét i hver kommune, i løbet af
september måned.
Hovedarbejdsgrupperne nedsættes omkring 1. november, erhvervsgruppen dog først
omkring 1. januar 2010.
Følgegruppen havde følgende bemærkninger:
- Det er vigtigt, at de faglige analyser ligger klar når hovedarbejdsgrupperne starter
- Det er væsentligt, at styregruppens samlede rapport får et politisk ”nik” inden den
sendes ud i offentlig høring. Foreslår derfor, at styregruppen fremsender sit forslag
til kommunalbestyrelserne godkendelse, og derefter sendes forslaget ud i høring.
- Rapporten bør sigte imod at være et forslag til en ”nationalparkplan”, som vil
indeholde væsentlige bidrag til den evt. senere kommende nationalparkplan fra
nationalparkbestyrelsen.
- Det er vigtigt at gøre det klart, at de bekymringer som mange borgere har, også
blive båret videre i processen ind i arbejdsgrupperne.
- Der ligeledes vigtigt at fremhæve, at de ”nej-sigere” der måtte være, kan komme
af med deres ”nej” i forbindelse med den offentlige høring af forslaget fra
kommunalbestyrelserne, og evt. igen senere hvis Miljøministeren godkender
forslaget og sender en bekendtgørelse om nationalparken ud i høring.
- Der var enighed om, at kommunerne forestår med praktikken omkring
borgermøderne i september og står som ”back-up” for de lokale arbejdsgrupper,
efter at sekretariatet har deltaget i gruppernes første møde, ved at udpege en
kommunal kontaktperson. De deltager altså ikke i møderne, men som
kontaktperson.

-

Sekretariatet hjælper de lokale arbejdsgrupper i gang ved at deltage i første møde.
Bliver dette arbejde større end forventet (cirka 15 grupper) skal kommunerne
hjælpe.
Følgegruppen var enig i at hovedarbejdsgrupperne selv vælger deres formand, at
sekretariatet stiller med sekretær-bistand til grupperne, og at det overvejes
hvorvidt der vil være behov for en direkte proces-konsulent ved nogle af møderne.

Sekretariatet udarbejder en ny tidsplan. Desuden laver sekretariatet en liste med faste
mødedatoer for hovedarbejdsgrupperne forinden borgermøderne i september.

5:

Konkrete projekter.
RBJ orienterede om, at der p.t. er små 4 mio. kr. tilbage.
Følgegruppen diskuterede, hvorvidt der skulle opstilles kriterier for tildeling af
projektmidlerne.
Gruppen anbefalede, at der skal afsættes midler til løbende at støtte mindre lokale
projekter som giver ejerskab og synlighed. Men der bør samtidig også gås efter nogle
markante større projekter i fælles regi. Der kunne eksempelvis afsættes 1 mio. kr. til
lokale projekter.
Gruppen henviste til den tidligere liste over relevante projekttyper, og opfordrede
sekretariatet til at bruge den som grundlag for bevilling af projektmidler. Denne liste
har også en vægtning af fordelingen af pengene indenfor natur, kultur, friluftsliv og
erhverv som også bør bruges.
Der gives en orientering til styregruppen, men først efter sommerferien skal
styregruppen forholde sig konkret til spørgsmålet. Inden da skal sekretariatet have
drøftet sagen med Nordea-fonden.

6:

Evt.
Intet

