Referat af Styregruppemøde nr. 4 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 17. juni 2009

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.30

Sted:

Forskerparken

Styregruppemedlemmer:

Jørgen Otto Jørgensen
Svend Rosager
Helle Kroman Jensen
Jørgen Nielsen
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Niels Rasmussen
Michael Martin Jensen
Ole Bloch-Petersen
Peter Jensen
Arne Greve
Finn Eriksen
Vagn Gram
Martin Jørgensen
Mogens Windeleff

Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Langeland Kommune
Langeland Kommune
Dansk Skovforening
Centrovice
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Turistfore. - Faaborg-Midtfyn Turistf.
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Danmarks Amatørfiskerforening
Småøerne, Skarø
Småøerne, Lyø

Følgegruppe:

Christian Tønnesen
Annette Bæk
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergaard
Henrik Lund
Carsten Nielsen
Jørgen Friis
Peter Thor Andersen

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

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Jette Purup
Peter Blanner

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Carsten Kristensen

Ærø Kommune

Karen Strandhave
Grete Justesen
Jørgen Tyllesen
Arno Termansen
Jacob Salvig
Michael Rasmussen
Poul Weber
Ole Nielsen
Anne Lene Haveløkke
Søren Strandgaard

Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Assens Kommune
Turisterhv. - Naturama
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Region Syddanmark
Danmark Fiskeriforening
Langeland Kommune
Skov og Naturstyrelsen Fyn

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering og debat om nationalparkarbejdet
3. Trin 3 – nedsættelse af arbejdsgrupper
4. Konkrete projekter
5. Fremtidige møder
6. Eventuelt

Ad. 1:

Niels Rasmussen ønskede en kort redegørelse om stiprojektet på Ærø.
Der var enighed om at tage det under pkt. 6 – Evt.

Ad. 2:

PB underrettede om idevognens tur gennem det sydfynske område. Fortsat knap 30
dialogsøgende gæster i gennemsnit pr. besøg.
Der rejste sig en debat om især landmændenes bekymringer om en evt. nationalpark.
Der var almindelig enighed om, at det var positivt, at diskussionerne kommer op så
tidligt i processen.
Det blev nævnt at tidligere borgmester på Møn Knud Larsen kunne være en god mand
at invitere herover. Han er landmand og har været en del af debatten på Møn omkring
en nationalpark. En debat der medførte et nej, som nu betyder at landmænd fortryder
deres tidligere indstilling. Tilsvarende kan landboformand Niels Jørgen Pedersen i
nationalpark Thy bidrage med erfaringer fra deres arbejde og debat.
Ved idevognen opfordrer man generelt landmændene til at gå ind i arbejdsgrupperne.
Niels Rasmussen orienterede om, at han har overladt pladsen i styregruppen til
Christian Ulrich, og at der bliver nedsat en støttegruppe på fire personer, geografisk
spredt fra hele undersøgelsesområdet.
Styregruppen diskuterede behovet for at udvide styregruppen med en repræsentant fra
Dansk Familielandbrug. Alle var positive, men punktet kan ikke besluttes udenfor
dagsorden. Det sættes på dagsorden til næste møde.
RBJ gennemgik sekretariatets planer for den erhvervsøkonomiske analyse, den
såkaldte ”forretningsplan”. Fremhævede de vigtigste faser i processen:
- at vi forsøger at kortlægge de uudnyttede erhvervspotentialer
- at vi beskriver hvad der skal til for at udnytte dem
- at vi gør dette ved at fokusere på 10-15 indsatsområder

-

at vi kommer frem med en række konkrete forslag indenfor disse indsatsområder
som så kan danne udgangspunkt for en debat med erhvervet om konkrete
initiativer.

Sekretariatet planlægger at finde en konsulent der kan stå som tovholder for analysen,
og styre de underleverandører med specifikke kompetencer, der bliver nødvendige til
analysen.
Styregruppen støttede sekretariatets model.
Styregruppen diskuterede skovbruget og landbruget i relation til analysen. Der var
enighed om, at analysen ikke skal opbygges, så den forsøger at finde fordele for
udvalgte grupper. Analysen skal baseres på faglighed, så den bliver troværdig. Der vil
være erhverv i en nationalpark som ikke kan mærke en forskel. Erhverv som ikke kan
tjene ekstra på en nationalpark. Analysen skal give et reelt billede af
erhvervsmulighederne, hvor er de største og mest oplagte som kan udnyttes, og ikke
målrettes og dermed laves for at overbevise eventuelle tvivlere.
Styregruppen diskuterede Kim Follmans deltagelse i udviklingen af forretningsplanen.
Dette må ikke opfattes som en fokusering på turismen. Andre erhverv er også vigtige
og skal prioriteres, eksempelvis når midlerne til de konkrete projekter fordeles. Kim er
en ressourceperson som stilles gratis til rådighed for os, og som vi derfor skal bruge på
bedste vis.
Ad. 3:

RBJ gennemgik processen og den justerede tidsplan.
Nævner at der i det udsendte notat er en trykfejl: Datoen for kommunalbestyrelsernes
behandling af høringsforslaget er angivet i teksten som 1. september, men skal være d.
15. august.
Fremhæver at den justerede tidsplan betyder, at det endelige forslag fra styregruppen
sendes til kommunalbestyrelserne inden det sendes ud til offentlig høring, således at
der er et politisk medejerskab til høringsforslaget.
RBJ orienterede om, at da hele processen omkring færdiggørelsen af en
nationalparkplan efter den nye tidsplan er forlænget til udgangen af 2010, vil der være
et økonomisk efterslæb, i og med at Jette og Peter ”kun” er planlagt til at arbejde med
nationalparken til udgangen af juli 2010. Evt. kan der overføres lønmidler fra
Naturturisme, men sekretariatet kommer med et oplæg senere.
Styregruppen vedtog at følge indstillingen til en revideret tidsplan.
RBJ præsenterede notatet om arbejdsgrupperne.
Styregruppemedlemmerne blev opfordret til at gøre reklame for arbejdsgrupperne i
deres baglande. Fremhævede at arbejdsgrupperne ikke skal forholde sig til
spørgsmålet om vi skal hvad en nationalpark eller ej, men har som opgave at udforme
forslag til nationalparkplan inden for hver deres tema. De evt. nej-sigere får mulighed

for at komme frem med deres synspunkt både igennem deres repræsentanter i
styregruppen og i kommunalbestyrelserne, og i forbindelse med den offentlige høring.
Styregruppen fremhævede vigtigheden af at alle bekymringer kommer ind i
arbejdsgrupperne – ikke bare den relevante gruppe, men at de bliver gjort tilgængelige
for alle 4 arbejdsgrupper, fordi der vil være en række bekymringer der går på tværs af
arbejdsgrupperne.
Dette stiller store krav til mødeledelse og koordinering mellem grupperne.
Styregrppen vedtog at følge den indstillede plan for fase 3 – etableringen af
arbejdsgrupper.
Ad. 4:

RBJ orienterede om, at styregruppen efter sommerferien vil skulle forholde sig til
hvordan de konkrete projektmidler fordeles.
Sekretariatet vil udarbejde et oplæg. Indtil styregruppen har behandlet spørgsmålet
deles der ikke flere midler ud.

Ad. 5:

Den foreslåede mødeplan blev vedtaget.

Ad. 6:

JOJ gennemgik sagen om Nevre-stien på Ærø. Han fremhævede, at der efter
landmændenes protester var blevet afholdt yderligere et lodsejermøde, og at sagen var
til behandling i kommunalbestyrelsen om aftenen. NR stillede fortsat tvivl ved hele
processen, som han frygter kan skade dialogen med landmændene fremover.
RBJ orienterede om, at den første ”kaffeplet” vil blive indviet på Langeland. RBJ
foreslår at indvielsen foretages af Jørgen Nielsen. Dette blev bakket op
RBJ orienterede om, at Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at støtte fremtidens
Naturturisme I/S med det forøgede tilskud.
Mogens Windeleff orienterede om, at han var blevet kontaktet af en gruppe borgere på
Langeland og på Ærø, som vil organisere sig imod en nationalpark.
RBJ orienterede om, at han holder en lang ferie til 3. august. Dette skyldes, at der er
overført 2 ugers ferie fra sidste år og at det netop er i sommerferien at muligheden er
til stede for at afvikle den, da vores samarbejdspartnere som regel også holder ferie.
Nationalparkarbejdet er sikret en bemanding gennem hele sommeren.

