Referat –
Styregruppemøde nr. 7 i Nationalparkundersøgelsen
Dato: Onsdag den 17. februar 2010 kl. 9.30 – 11.30. Sted: Abildvej 5A, Svendborg
Til stede:
Styregruppemedlemmer
Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune
Peter Lund Ærø Kommune
Flemming Madsen Svendborg Kommune
Henning Andersen Faaborg-Midtfyn Kommune
Peter Jensen Faaborg-Midtfyn Kommune
René Larsen Langeland Kommune
H.C. Rasmussen Langeland Kommune
Ole Knudsen Assens Kommune
Gustav Berner (stedfortræder for Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn) Dansk Skovforening
Christian Ulrich Landbruget – Patriotisk Selskab
Michael Martin Jensen Friluftsrådet
Ole Bloch-Petersen Danmarks Naturfredningsforening
Arne Greve Danmarks Jægerforbund
Finn Eriksen Dansk Ornitologisk forening
Vagn Gram Danmarks Amatørfiskerforening
Ole Nielsen Danmark Fiskeriforening
Mogens Windeleff Småøerne, Lyø
Ib Jensen Dansk Familielandbrug
Følgegruppemedlemmer
Anne-Lene Haveløkke Langeland Kommune
Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune
Anne Sloth Centrovice
Jan Carlsson Svendborg Kommune
Susanne Rasmussen Syddansk Turisme
Carsten Nielsen Sydfyns Turistbureau
Søren Strandgaard Skov og Naturstyrelsen Fyn
Sekretariatet:
Rico Boye Jensen sekretariatschef
Jette Purup kommunikationskonsulent
Peter Blanner naturfaglig konsulent
Afbud:
Morten S. Petersen Svendborg Kommune
Jacob Salvig Turisterhv. - Naturama
Martin Jørgensen Småøerne, Skarø
Michael Rasmussen Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Annette Bæk Assens Kommune
Peter Østergaard Svendborg Kommune
Jørgen Friis Ærø Kommune
Peter Thor Andersen Øhavsmuseerne
Kristian Grønbæk Andersen Region Syddanmark

Vakant:
Turistforeningerne

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt
2. Konstituering af styregruppen
Valg af formand og næstformand.
Beslutning: Jørgen Otto Jørgensen, Ærø, blev valgt som formand. Flemming Madsen, Svendborg, blev valgt
som næstformand.
3. Godkendelse af forretningsorden
Vedlagt forretningsorden er identisk med tidligere forretningsorden.
Bilag: Forretningsorden Styregruppen 2010
Beslutning: Forretningsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse: Et medlem af styregruppen kan lade
sig repræsentere af en stedfortræder.
4. Møde med foreningen af nationalparkskeptikere
Foreningen havde bedt om at møde med styregruppen for at drøfte processen.
Foreningens formand Bent Juul Sørensen havde skrevet nedenstående punkter som ønskedes drøftet.
1. Hvordan sikres borger inddragelsen i beslutningsprocessen? Kun flertal kan i følge kommissoriet
kræve at gruppeformanden og sekretariatet medvirker ved henvendelser til styregruppen.
2. Hvordan sikrer man at det ikke er en lille kreds af personer som kører deres eget løb. Kan
styregruppemedlemmer være aktive arbejdsgruppeformænd eller tovholdere uden at være inhabile i
styregruppen?
3. Hvordan sikrer vi at lodsejerne hører om grænsedragningen? På Skagen og andre steder
informerer man lodsejerne om grænsedragning og projekter på deres jord.
4. Hvorfor har det sydfynske område en markant anderledes beslutnings proces end andre områder?
Styregruppen skal sikre en bred folkelig debat og forankring. Lige nu ved ingen hvad der foregår og
befolkningen vil ikke være rustet til at tage stilling, når man afkræves et hørings svar.
Foreningen af nationalparkskeptikere var repræsenteret af Bent Juul Sørensen, Ærø, Bjørn Haaning,
Langeland, Ole Jørgensen, Taasinge og Jens Zimmer, Helnæs.
Bent Juul Sørensen oplyste, at foreningen har 300 betalende medlemmer og han, Jens Zimmer og Ole
Jørgensen formulerede med udgangspunkt i ovennævnte fire punkter en række kritikpunkter af den
igangværende proces, herunder, at sekretariatet har berammet erhvervsgruppens afsluttende møde til en
lørdag kl. 10-16 – nemlig den 17. april.
Formanden for styregruppen, Jørgen Otto Jørgensen, svarede, at borgerinddragelsen efter hans mening er
bred og demokratisk Konkret adspurgt oplyste han, at medlemmer af styregruppen kun er inhabile i
processen, hvis de har privatøkonomiske interesser i projektet, og at styregruppen er beslutningsdygtig, når
et flertal af medlemmerne er tilstede jvnf. forretningsordenen for styregruppen.
Jens Zimmer opfordrede styregruppen til at lære af processerne på Møn, Læsø, Nordsjælland og i Skagen.
Flere steder er området ret hurtigt blev indsnævret.
Formanden bekræftede til slut, at nationalparkundersøgelsen er en svær proces, men at styregruppen
forsøger at gøre det så godt som muligt.
Skeptikernes repræsentanter takkede for foretrædet og forlod mødet.

Styregruppen diskuterede herefter skeptikernes input, herunder den konkrete kritik af, at arbejdsgruppernes
sidste møder holdes på forårslørdage.
Beslutning: Styregruppen overlader det til den enkelte arbejdsgruppe, at løse spørgsmålet omkring en
eventuel flytning af lørdagsmøderne.

5. Midtvejsevaluering af Nationalparkundersøgelsen
Kommunernes beslutning om at igangsætte nationalparkundersøgelsen skete med behandlingen af
oplægget ”Nationalpark Det Sydfynske Øhav?” udarbejdet af Naturturisme I/S i maj 2008. Ifølge
dette oplæg skal de 5 kommuner politisk behandle en midtvejsevaluering af projektet.
Med anbefaling fra følgegruppen indstiller sekretariatet vedlagt midtvejsevaluering til godkendelse.
Bilag: Midtvejsevaluering af Nationalparkundersøgelsen
Godkendte ændringsforslag:
Side 15, Modstanden mod projektet. Afsnittet strammes op, og det præciseres, hvordan modstanderne kan
komme til orde og formuleringen ”Nogle steder….” ændres til ”I andre nationalparkprojekter…”.
Side 16, Indstilling fra styregruppen, afsnit 1:Formuleringen ”..stort lokalt engagement” efterfølges af ”fra
såvel tilhængere som skeptikere.”
De to sidste afsnit (altså ”Stop eller fortsæt processen” samt ”Indstilling fra styregruppen”) skrives
sammen. Det har fra starten af kommunernes behandling i 2008 været fremlagt, at såfremt processen
stoppes, kan det få økonomiske konsekvenser for kommunerne pga. manglende udbetalinger fra fondene.
Men det må ikke opfattes, som en trussel for kommunerne, hvorfor afsnittet omformuleres.
Styregruppen diskuterede vigtigheden i få kommunikeret, at kommunerne har bedt styregruppen skaffe et
ordentligt beslutningsgrundlag for, hvorvidt vi skal have en nationalpark eller ej. Dette beslutningsgrundlag
er endnu ikke færdigt, da processen ikke er afsluttet. Midtvejsevalueringen er således ikke et spørgsmål om
for eller imod nationalpark, men et spørgsmål om at arbejde videre mod at skaffe beslutningsgrundlaget.
Dette formuleres i et formålsafsnit i begyndelsen af notatet.
Beslutning: Med ovenstående præciseringer godkender styregruppen midtvejsevalueringen.
6. Orientering og beslutning om den fremtidige behandling af indkomne ansøgninger.
Styregruppen har indkaldt projekter til puljen på 3 mio. kr.
Det har været svært på forhånd at opstille en procedure for den videre behandling af de indkomne
ansøgninger, da omfanget af ansøgninger var ukendt.
Med 67 ansøgninger venter der nu en større opgave. Styregruppen skal beslutte proceduren.
Sekretariatet præsenterer et forslag.
Vedlagte bilag skitserer kort baggrunden for ansøgningsrunden (til nye medlemmer af styregruppen)
og giver en kort beskrivelse af de indkomne ansøgninger.
Bilag: Status ansøgninger per 110211
Sekretariatet præsenterede to forslag til procedure for behandling af de 67 ansøgninger ved styregruppens
møde 17. april:
1. Individuel behandling af hver enkelt af de 67 ansøgninger
2. Behandling af ansøgninger for 4-5 mio. kr. efter indstilling fra sekretariatet
Sekretariatet foreslår, at ud over de ni kriterier, som på forhånd er stillet op, inddrages disse fire:
- en vis geografisk spredning af midlerne
- graden af medfinansiering
- graden af netværk
- mulighed for at anvise andre finansieringsmuligheder fra Naturturisme I/S eller andre

Sekretariatet oplyste, at alle ansøgninger incl. bilag ligger til gennemsyn for styregruppens
medlemmer på Jette Purups/Peter Blanners kontor på Abildvej 5.
Beslutning: Styregruppen besluttede, at sekretariatet udvælger projekter med afsæt i ovenstående
kriterier. Det kan godt betyde, at der udvælges projekter for mere end 4-5 mio. kr., men kriterierne
er grundlaget for udvælgelsen mere end det nøjagtige beløb. Styregruppen vil i behandlingen kunne
inddrage andre projekter fra ansøgningspuljen end dem der er indstillet af sekretariatet.
7. Eventuelt
Intet

