Referat –
Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 10. december 2008

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.30 (efterfølgende let frokost)

Sted:

Forskerparken

Styregruppemedlemmer:

Jørgen Otto Jørgensen (JOJ)
Ærø Kommune
Carsten Kristensen (CK)
Ærø Kommune
Svend Rosager (SR)
Svendborg Kommune
Karen Strandhave (KS)
Svendborg Kommune
Grete Justesen (GJ)
Faaborg-Midtfyn Kommune
Jørgen Tyllesen (JT)
Faaborg-Midtfyn Kommune
Helle Kroman Jensen (HKJ)
Langeland Kommune
Jørgen Nielsen (JN)
Langeland Kommune
Ole Knudsen (OK)
Assens Kommune
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (CA) Dansk Skovforening
Niels Rasmussen (NR)
Centrovice
Michael Martin Jensen (MMJ)
Friluftsrådet
Ole Bloch-Petersen (OBP)
Danmarks Naturfredningsforening
Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille (MA)
Turisterhv. - Egeskov Slot
Michael Rasmussen (MR)
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Peter Jensen (PJ)
Turistfore. - Faaborg-Midtfyn Turistf.
Poul Weber (PW)
Region Syddanmark

Følgegruppe:

Anne Lene Haveløkke (ALH)
Christian Tønnesen (CT)
Annette Bæk (AB)
Anne Sloth (AS)
Jan Carlson (JC)
Peter Østergaard (PØ)
Henrik Lund (HL)
Carsten Nielsen (CN)
Søren Strandgaard (SKS)
Jørgen Friis (JF)
Peter Thor Andersen (PTA)

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Assens Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Syddansk Turisme
Sydfyns Turistbureau
Skov og Naturstyrelsen Fyn
Ærø Kommune
Øhavsmuseerne

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen (RBJ)
Søren Lisby (SL)

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Grete Justesen
Søren Strandgaard
Michael Rasmussen
Jan Carlsson
Peter Thor Andersen
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Peter Jensen

Faaborg-Midtfyn Kommune
Skov og Naturstyrelsen, Fyn
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Svendborg Kommune
Øhavsmuseerne
Dansk Skovforening
Turisterhv. - Egeskov Slot
Turistfore. - Faaborg-Midtfyn Turistf.
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Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
2. Nedsættelse af styregruppe
3. Generel orientering om nationalparkarbejdet fra sekretariatet
4. Nationalpark Det Sydfynske Øhav: Plan for undersøgelsesfasen
5. Plan for afgrænsning af undersøgelsesområde
6. Nye møder
7. Eventuelt
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Ad. 1 - Godkendelse af dagsorden og referat
JOJ bød velkommen til det første møde i styregruppen og til repræsentanterne fra Assens Kommune – Ole
Knudsen og Annette Bæk. Annette deltager i følgegruppen.
Styregruppen godkendte dagsordenen, men at referatet skulle godkendes var en fejl og udgår.
Ad. 2 - Nedsættelse af styregruppe
Valg af formand og næstformand
Jørgen Otto Jørgensen blev enstemmigt valgt som formand og Grete Justesen blev enstemmigt valgt som
næstformand.
Vedtagelse af forretningsorden
JOJ gennemgik kort det fremsendte forslag til en forretningsorden for Styregruppen for nationalparkundersøgelsen, som tager udgangspunkt i den eksisterende forretningsorden for Naturturisme I/S.
Styregruppen godkendte den foreslåede forretningsorden. Vedrørende elektronisk afstemning under
Beslutning – antallet af stemmer som er nødvendige for at et forslag er vedtaget, skal tilpasses størrelsen på
styregruppen.
(Referent: det blev efterfølgende besluttet at udvide styregruppen til 23 medlemmer. Forretningsordenen
tilrettes så skal der 12 afgivne stemmer for at vedtage forslaget sendt til elektronisk afstemning).
Beslutning om supplerende medlemmer i styregruppen
Bestyrelsen for Naturturisme I/S er af kommunerne gjort til styregruppe for nationalparkundersøgelse plus
Assens Kommune. Herudover gives styregruppen mulighed for at udpege flere medlemmer.
Sekretariatet indstiller til at styregruppen suppleres med en repræsentant fra:
•
•
•

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Danmarks Jægerforbund
Dansk Amatørfiskerforening

Derudover ønskede sekretariatet en drøftelse af en yderligere repræsentation fra de mindre beboede øer.
I forhold til en repræsentation fra de mindre beboede øer var der enighed i styregruppen om, at det er vigtigt
de med i styregruppen og tilbydes to pladser. Øerne har forskellige interesser og to repræsentanter kan sikre
mulighed for en repræsentation af flere interesser.
Med hensyn til sekretariatets indstilling til de øvrige tre repræsentationer, så var de enige om, at de er
relevante for processen. Men derudover ønskede styregruppen også en repræsentation fra erhvervsfiskerne,
så fiskeriet bliver bredere repræsenteret.
Såfremt styregruppen finder det relevant, vil der under processen løbende være mulighed for at supplere
styregruppens medlemmer. Desuden vil de kommende arbejdsgrupper omkring natur, kulturhistorie, erhverv
og friluftsliv også give mulighed for relevante foreninger, organisationer m.fl. at komme til orde.
Konklusion:
Styregruppen tilbyder følgende en repræsentation:
•
•
•
•
•

De mindre beboede øer – 2 pladser
Erhvervsfiskerne – 1 plads
Dansk Ornitologisk Forening – 1 plads
Danmarks Jægerforbund – 1 plads
Dansk Amatørfiskerforening – 1 plads
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Arbejdsform i forhold til bestyrelsen for Naturturisme I/S
Der er behov for at få afklaret det organisatoriske forhold imellem Naturturisme I/S og Styregruppen for
nationalparkundersøgelse, hvilket sekretariatet foreslår løst ved det udsendte forslag til en samarbejdsaftale.
NR ønskede i den forbindelse at få afklaret styregruppens udgangspunkt og holdning til den kommende
nationalparkundersøgelse. Landbrugets holdning er en objektiv indgang til undersøgelsesfasen, hvor de
hverken ønsker at stå i opposition eller arbejde positivt for en nationalpark. De ønsker at afvente
undersøgelsens konklusioner inden de forholder sig til en nationalpark.
Der var enighed i styregruppen om, at styregruppens rolle er at få gennemført en objektiv forundersøgelse,
hvor man på baggrund af undersøgelsens konklusioner kommer med en indstilling til de fire
kommunalbestyrelser. En indstilling, hvor der er plads til, at de enkelte parter og interessenter i styregruppen
kommer med udtalelser eller forbehold.
Konklusion
På baggrund af ovenstående drøftelse om styregruppens udgangspunkt for forundersøgelsen, godkendte hele
styregruppen sekretariatets forslag til en samarbejdsaftale.
Ad. 3 – Generel orientering om Nationalparkarbejdet fra sekretariatet
Projektets økonomiske status
Det oprindelige forhåndstilsagn fra Region Syddanmark på kr. 3,0 mio. er reduceret til kr. 2,7 mio.. Dette
hænger formentlig sammen med at SUS (Sydfynsk Udviklingssamarbejde) har fået kr. 300.000 til et af deres
projekter.
Det betyder det samlede budget for nationalparkprojektet nu er i alt er kr. 11 mio., som fordeles med kr. 5,0
mio. til selve nationalparkundersøgelsen, kr. 700.000 til en forretningscase og kr. 5,3 mio. til konkrete
projekter.
OK var bange for at de konkrete projekter kan misforstås, som at vi nu har besluttet og er i gang med
nationalparken. De øvrige medlemmer var enige om at formålet med de konkrete projekter er, at de er
eksempelprojekter, der skal visualisere hvad en nationalpark i Det Sydfynske Øhav kan indeholde. Disse
projekter gør hele nationalparkundersøgelsen konkret for folk, og kan gavne området, uanset om vi bliver en
nationalpark eller ej.
Opmærksomhed på nationalparker
Der er opmærksomhed omkring nationalparker både i og uden for Danmark. Hos VisitDenmark i Tyskland
har deres pressemeddelelser om nationalparker været de mest citerede og resulteret i 65 forskellige artikler i
et samlet oplagstal på 12,4 mio. De har fået mange forespørgsler på informationer og billedmateriale om de
danske nationalparker.
RBJ har allerede været ude i flere sammenhænge og præsentere det kommende nationalparkprojekt. Bl.a. for
Centrovice (landbruget) i Ringe, beboerforeningen på Helnæs og Danmarks Naturfredningsforening i
Svendborg.
Formidling af det Sydfynske Øhav
Før hele nationalparkundersøgelsen blev besluttet sendte Naturturisme I/S en ansøgning til Friluftsrådet om
en naturvejleder. Efter møde med Friluftsrådet har vi genfremsendt denne ansøgning dog tilrettet hele
nationalparkarbejdet.
Ansøgningen går som tidligere på lønmidler til udarbejdelse af en formidlingsstrategi og en udvikling af
Øhavets Dag. Sekretariatet forventer et svar fra Friluftsrådet omkring juletid. Den vil blive forelagt
styregruppen i februar.
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Nye ansættelser
Der er behov for to nye medarbejdere i forbindelse med undersøgelsesfasen, hvorfor sekretariatet har slået to
stillinger op med forbehold for styregruppens godkendelse af budgettet. Det drejer sig om:
•
•

En Naturvidenskabelig projektkonsulent
En Kommunikations- og proceskonsulent

Der er ansøgningsfrist den 12. december og foreløbig har vi modtaget cirka 70 ansøgninger.
Flytning af sekretariat
I forbindelse med ovenstående ansættelse af nye medarbejdere har sekretariatet brug for mere plads – og
gerne billigere plads.
I forhold til en flytning er der to faktorer, som sekretariatet søger opfyldt:
•

Fleksibilitet – plads og muligheder for en dynamisk organisation, som må forventes at blive større og
mindre i takt med aktivitetsniveauet

•

Synergi og et fagligt miljø – eventuelt gennem et bofællesskab med SUS i Svendborg

Pt. Arbejder sekretariatet med konkrete planer om at foreslå en flytning til ”Frugtlageret” i Svendborg
sammen med SUS I/S. Men der endnu uklarhed over de samlede leje- og flytteomkostningerne.
Sekretariatet forventer at få brug for en beslutning inden februar, hvorfor det kan blive nødvendigt med enten
en elektronisk afstemning eller en formandsafgørelse.

Det blev besluttet, at formanden træffer denne beslutning.
Ad. 4 – Nationalpark Det Sydfynske Øhav: Plan for undersøgelsesfasen
Undersøgelsesfasen består af to delprojekter:
•
•

Analyse og udredning
Borgerinddragelsen

Som bilag til dagsordenen er et forslag til undersøgelsesfasens budget, tids- og opgaveplan. For at kunne
igangsætte undersøgelsesfasen efter nytår, skal styregruppen vedtage undersøgelsesfasens hovedaktiviteter
og budget.
RBJ gennemgik kort indholdet i borgerinddragelsesfasens 5 trin. Bl.a. ideen omkring anvendelse af
Idebussen og tankerne omkring de kommende borgermøder.
I forhold til de kommende arbejdsgrupper indstiller sekretariatet og følgegruppen til, at man arbejder med
tværregionale grupper, som betyder en større udfordring i at få folk med, men omvendt vil man også opnå en
større og bredere tankegang, der kan arbejde med Øhavet som en helhed. Der bør dog opstå mindre lokale
”undergrupper, hvilket vi og kommunerne bør forsøge at hjælpe i gang. Der vil ikke være kræfter til at drive
dem hele vejen igennem, med eksempelvis sekretærbistand, det skal varetages af gruppens medlemmer.
I forbindelse med informationsfasen bør der iflg. NR ligge nogle overvejelser i rækkefølgen af hvilke
interessenter og områder man kontakter først. Hos flere kan udgangspunktet være i minus, men som gennem
en god formidling forholdsvis nemt kan ændres til en neutral eller positiv holdning. NR foreslår derfor, at
landbruget inddrages forholdsvis tidlig i processen.
Endvidere foreslår NR at der ikke er en overeksponering af vand og miljø, men i stedet henviser til den
kommende lovgivning omkring Vandmiljøplanen.
En projektplan for de konkrete projekter vil blive behandlet på et styregruppemøde i foråret 2009.
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Konklusion
Styregruppen godkendte opgaveplan og budget.
Ad. 5 - Plan for afgrænsning af undersøgelsesområde
Iflg. kommunernes godkendte oplæg skal styregruppen fastsætte undersøgelsesområdet på et møde i februar.
Sekretariatet præsenterede to forslag til, hvordan undersøgelsesområdet kan findes.
•

Model 1: Undersøgelsesområdet er identisk med projektområdet

•

Model 2: Undersøgelsesområdet er mindre end projektområdet. Udvælges fagligt ud fra kendte
temaer i Regionplan. Temaer som geologisk, biologisk og kulturhistorisk interesseområde. Desuden
anvendes Natura2000-områder og vandskel.

Sekretariatet indstillede med anbefaling fra følgegruppen, at model 2 vælges, og på den baggrund udarbejdes
forslag til det endelige undersøgelsesområde.
MMJ gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at få en række relevante landområder med, som er medtaget i
Friluftsrådets forslag til en sydfynsk nationalpark.
Konklusion
Styregruppen besluttede at sekretariatet bruger model 2 til at udarbejde et forslag til et undersøgelsesområde
som behandles på mødet den 25. februar.
Ad. 6 - Nye møder
Sekretariatet har fremsendt en mødeplan for første halvår 2009, som styregruppen skulle drøfte og godkende.
Styregruppen godkendte mødeplanen.
SR meldte afbud til mødet den 18. marts.
Ad. 7 – Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.
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