Referat
Styregruppemøde nr. 5 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 16. september 2009

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.15

Sted:

Forskerparken, Kullinggade 31E , Svendborg

Styregruppemedlemmer:
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Michael Martin Jensen
Michael Rasmussen
Peter Jensen
Poul Weber
Arne Greve
Finn Eriksen
Martin Jørgensen
Arne Aksglæde
Anne Sloth

Ærø Kommune
Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Langeland Kommune
Assens Kommune
Dansk Skovforening
Landbruget – Patriotisk Selskab
Friluftsrådet
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Turistfore. - Faaborg-Midtfyn Turistf.
Region Syddanmark
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Småøerne, Skarø
Dansk Familielandbrug
Centrovice

Følgegruppe:

Anne Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Peter Østergaard
Carsten Nielsen
Søren Strandgaard
Peter Thor Andersen
Ole Bloch-Petersen
Jørgen Tyllesen

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Svendborg Kommune
Sydfyns Turistbureau
Skov og Naturstyrelsen Fyn
Øhavsmuseerne
Danmarks Naturfredningsforening
Faaborg-Midtfyn Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Jette Purup
Peter Blanner

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Jacob Salvig
Ole Nielsen
Jan Carlsson
Mogens Windeleff
Jørgen Friis
Henrik Lund
Vagn Gram
Annette Bæk

Turisterhv. - Naturama
Danmark Fiskeriforening
Svendborg Kommune
Småøerne, Lyø
Ærø Kommune
Syddansk Turisme
Danmarks Amatørfiskerforening
Assens Kommune

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af nye medlemmer.
Formanden bød velkommen til Arne Aksglæde (suppleant for Ib Jensen, som
fremover repræsenterer Dansk Familielandbrug i styregruppen) og til Christian
Ulrich, Patriotisk Selskab, som er indtrådt i stedet for Niels Rasmussen (Landbruget)
2. Orientering og debat om nationalparkarbejdet.
Trin 3 i borgerinddragelsen er nu skudt i gang.
Sekretariatet giver en orientering og status for arbejdet.
Diskussion af processen indtil nu.
Sekretariatschefen gennemgik processen indtil nu og fortalte, at trin tre nu er i gang.
Der holdes borgermøder i de fem kommuner i september, og fire åbne
arbejdsgrupper etableres i oktober/november. Udfordringer i denne sammenhæng
bliver bl.a.
- at administrere, at arbejdsgrupperne er åbne, så enhver kan deltage i det antal
møder, han/hun ønsker – og samtidig sikre fremdrift i processen (krav til
mødeledelse, forberedelse og afvikling)
– at sikre tillid til processen, mødeafviklingen, referenten og sammenskrivningen
(åbenhed, valg af formand, gode godkendelsesprocedurer, styregruppen
repræsenteret)
- sikre repræsentativitet i grupperne (alle hjælper med rekrutteringen, også af
Kvinder! Unge familier!)
Styregruppen diskuterede arbejdsgruppernes afrapportering/sammenskrivningen:
Hvordan bliver fire arbejdsgruppers rapporter til den ene, som styregruppen skal
levere videre til kommunalbestyrelserne?
Formanden refererede, at nogle medlemmer af arbejdsgrupper i pilotprojekt
Nationalpark Mols Bjerge havde haft svært ved at genkende deres grupperapport i
styregruppens endelige rapport og tilkendegav, at den situation skal undgås her i
Øhavet. På den ene side må der ske nogle fravalg for at få tingene til at gå op i en
højere enhed, når fire rapporter skal koges sammen til én - ,men der skal
argumenteres for dem. Og på den anden side skal grupperne kunne genkende det, de
afleverer.
Det blev foreslået, at alle fire grupper kunne samles til et fælles seminar undervejs i
processen. Forslaget bringes med i den videre planlægning.
Styregruppen har tidligere tiltrådt, at der i hver hovedarbejdsgruppe sidder mindst to
repræsentanter for styregruppen (Notat af 7. juni: Nedsættelse af arbejdsgrupper i
nationalparkundersøgelsen).

Styregruppen diskuterede, hvad det indebærer at sidde som repræsentant for
styregruppen i en hovedarbejdsgruppe – repræsenterer man styregruppen, sin
interesseorganisation, sin kommunalbestyrelse eller sig selv? Spørgsmålet afventer
endelig afklaring.
Formanden orienterede om borgermødet på Ærø, hvor flest skeptikere tog ordet.
Gennemgående er, at folk har svært ved at tro på frivilligheden og frygter yderligere
stramninger. Jørgen Nielsen fortalte om borgermødet på Langeland: Samme indtryk,
en overvægt af dem, der ytrede sig, var negative eller skeptikere og stillede
spørgsmål a la: Er det frivilligt? Kan en nationalpark komme og ekspropriere?
3 Orientering om analyser og igangsættelse af den erhvervsøkonomiske analyse
og forretningsplan
Sekretariatet orienterer om analysearbejdet omkring natur, kultur og friluftsliv.
Sekretariatet indstiller, at den erhvervsøkonomiske analyse igangsættes som
beskrevet i vedlagte notat.
Formandskabet har aftalt møde den 21. sept. med gruppen af personer som i
sommerferien sendte et åbent brev omkring nationalparkundersøgelsen. De efterlyste
en erhvervsøkonomisk analyse.
Der indstilles til, at formandskabet kan justere i analysen på baggrund af input fra
denne gruppe. Kommer der større ændringer af principperne, bringes dette til
drøftelse i styregruppen via mail eller et ekstra møde.
Sekretariatschefen fortalte, at Vækstforum har givet 700.000 kr. til en
”forretningsplan”, at Naturturisme I/S er underlagt udbudsreglerne samt at tilbuddet
er afhængigt af hjælp fra Regionens analyseafdeling.
Sekretariatschefens redegørelse og notat blev taget til efterretning.
Formanden oplyste, at formandskabet (Jørgen Otto Jørgensen og Grete Justesen)
mødes med repræsentanter for gruppen bag det åbne brev 21. september.
Styregruppen gav formandskabet mandat til efterfølgende at foretage justeringer i
kravene til den erhvervsøkonomiske analyse.
4. Konkrete projekter
Sekretariatet giver en status for arbejdet med konkrete projekter.
Sekretariatschefen gjorde rede for, at der endnu ikke er udarbejdet et
beslutningsgrundlag for uddelingen af midler til konkrete projekter.
Dette skyldes, at kommunernes beslutning om at videreføre Naturturisme I/S kan
have stor indflydelse på dette arbejde.

De konkrete midler kan formentlig bruges som medfinansiering til eksempelvis et
større Interreg-projekt. Et projekt som kan pulje forskellige initiativer i området.
Opbygningen af sådanne projekter kræver mange kræfter i sekretariatet. De er ikke
tilstede pt. men kan komme med den opnormering, som kommunerne i øjeblikket
behandler.
Selvom alle de konkrete projektmidler blev givet i støtte til eksterne projekter, kræver
alene en behandling, prioritering og kontrol af midler til eksterne projekter også
mange ressourcer.
Denne behandling bør afklares før de konkrete projektmidler uddeles.
På ideplan til konkrete projekter blev følgende muligheder nævnt Lejrskoleprojekt,
ridestier, infrastruktur, oplevelsescentre, udvikling af alger og tang til delikatesser og
fødevareproduktion, havne og færger, hvordan skaffes flere turister fra Tyskland til
Øhavet, udvikling af kystturisme i samarbejde med Nordtyskland, naturforbedringsprojekter.
Der var fra mange sider en generel bemærkning om, at et eventuelt Intereg-projekt
skal bevare fokus på at lave konkrete projekter.
5. Eventuelt
Flere medlemmer gav udtryk for, at den netop afholdte studietur for landmænd,
naturfredningsforening og styregruppe var en positiv oplevelse, hvor sagen blev
belyst fra andre og flere sider. Forhåbentlig kan turen bidrage til den videre debat og
arbejde med at belyse eventuelle muligheder i en sydfynsk nationalpark.
Det blev fremhævet på mødet, at et væsentligt udbytte af turen er, at en god
sekretariatsbetjening, som folk har tillid til, er yderst vigtig..

