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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt. Punkterne 3 – Konkrete projekter – og 4 – Erhvervsanalysen blev byttet om.
2. Orientering og debat om nationalparkarbejdet.
Trin 3 i borgerinddragelsen er nu i fuld gang.
Sekretariatet giver en orientering og status for arbejdet.
Diskussion af processen indtil nu.
Peter Blanner gennemgik processen omkring de fire hovedarbejdsgrupper og de
nedsatte undergrupper. Opgaven for sekretariatet er jo at få arbejdsgrupperne til at
arbejde mod at der til sidst kan fremstilles et beslutningsgrundlag. Hvad er en
nationalpark. Dette kræver en proces som giver rum og energi til nye ideer.
Processen, og det endelige resultat skal samtidig forholde sig til de bekymringer og
den modstand som nogle har. Dette er en udfordring for processen. Det gøres ved, at
alle bekymringerne grupperes og omskrives til 4 ”gyldne regler, som bruges i det
videre arbejde med ideerne. Det er en generel erfaring fra de tre første grupper, at
når dette punkt først er overstået, er der meget energi i grupperne til at udvikle ideer
og beskrive indsatsområder.
Der er valgt følgende formænd for de fire arbejdsgrupper:
Kulturgruppen: Direktør Rudi Rusfort Kragh, Vester Skerninge
Naturgruppen: Forhenværende godsejer Gustav Berner, Holstenshuus
Friluftsgruppen: Freelance journalist Mette Marie Hansen, Tåsinge
Erhvervsgruppen: Direktør Martin Jørgensen, Skarø.
Der er d.d. nedsat i alt 21 undergrupper:
4 i kulturgruppen,
11 i naturgruppen
6 i friluftsgruppen.
Erhvervsgruppen nedsætter først undergrupper på sit næste møde.
Styregruppen gav udtryk for vigtigheden af, at alle bekymrede føler sig taget
alvorligt. At man i processen forholder sig til bekymringerne, så politikerne får dette
forelagt.
Der var generel enighed om, at den valgte procedure med de ”gyldne regler” er
fornuftig.
Det blev også fremført at information fortsat er meget vigtigt. Mange har ikke det
rette billede af, hvad en nationalpark vil betyde for eksempelvis ejendomsretten.

Formanden konkluderede, at processen fortsætter, men at diskussionen i
styregruppen også bekræftede behovet for at skaffe et beslutningsgrundlag at
diskutere konkret ud fra.
3 Erhvervsanalysen.
Ifølge kontrakten med Niras-konsulenterne skal de identificere omkring 8
udviklingsinitiativer, hvor der kan ligge en erhvervsudviklingsmulighed for området.
Muligheder som baserer sig på områdets natur og kulturarv.
Ifølge aftalen skal styregruppen godkende valget af initiativer. De vil efterfølgende
blive beskrevet og undersøgt nærmere.
For hvert initiativ vil der blive udarbejdet konkrete handlingsplaner. Disse
handlingsplaner vil indeholde en række anbefalinger, som bør igangsættes for at
optimere sandsynligheden for initiativernes succes.
Niras-konsulenterne kommer og præsenterer initiativerne og giver en status på
analysen.
Henrik Hatt fra NIRAS konsulenterne gav en orientering om de foreløbige resultater
af deres arbejde med den erhvervsøkonomiske analyse.
Der blev efterlyst mere fokus på ikke-turistrelaterde erhverv.
Det blev forespurgt om ikke data på kommuneplan var for grove, set i
nationalparksammenhæng. Tallene viser nogle tendenser som formentlig ikke er
meget forskellige udenfor som indenfor grænsen. Det er disse tendenser der er
udgangspunktet for de videre diskussioner.
Styregruppen var bekymret for om de kreative ideer til erhvervsudvikling ville leve op
til gruppens forventninger, og om der er udsigt til at vi kan få en brugbar rapport
inden for den fastsatte tidsfrist. Styregruppen besluttede, at sekretariatet skal følge
konsulenten tæt og at erhvervsgruppen udsætter sit andet møde for at sikre, at der
ligger en fornuftig rapport, når gruppen mødes igen.
4. Konkrete projekter
Disponering af midler fra puljen til konkrete projekter.
Bilag. Projekter til støtte.
Sekretariatschefen gjorde rede for to modeller til at arbejde videre med tilskud til
projekter: Styregruppen kan allerede nu godkende en række af de projekter der ligger

en projektbeskrivelse for og derefter afvente at der kommer nye projektbeskrivelser til
restpuljen.
Eller styregruppen kan beslutte, at alle de ikke-øremærkede midler annonceres,
således at uddelingen afventer denne ansøgningsrunde..
Det blev fremhævet, at den sidste model vil give sekretariatet en hel del merarbejde i
form af sagsbehandling af ”udbudsmaterialer” og projektudvælgelse.
Styregruppen gav udtryk for vigtigheden af at signalere åbenhed og af at undgå kritik
for at være lukket og yde ”vennetjenester”.
Styregruppen enedes om vigtigheden i, at alle potentielt relevante projekter får
mulighed for at søge om støtte med baggrund i de forudsætninger, som NORDEA har
opstillet for at stille midlerne til rådighed, herunder at de skal være relevante i en
nationalpark-sammenhæng.
Der var enighed om, at sekretariatet udarbejder en skabelon for projektbeskrivelser,
og at sekretariatet ikke bør bruge væsentlig tid på at kvalificere evt. mangelfuldt
beskrevne projektforslag.
Sekretariatet udarbejder på baggrund af debatten et forslag til et sæt kriterier for
udvælgelse af projekter til støtte der udsendes til styregruppens godkendelse inden
jul.
5. Mødeplan for foråret 2010.
Fastlæggelse af møder i foråret. Vedlagt forslag fra sekretariatet.
Mødeplanen blev godkendt.
6. Eventuelt
Formanden kunne konstatere, at 8 ud af de 10 politisk udpegede
styregruppemedlemmer forlader styregruppen pr. 1. januar.
Formanden takkede dem for deres store arbejde.

