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Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation. Godkendelse af dagsorden og referat
ad 1: Referatet godkendt. Dagsordenens punkt 7 udgår.
2. Generel orientering om nationalparkarbejdet.
Rico Boye Jensen orienterede om, at borgerinddragelsesprocessen skrider planmæssigt frem. En
”idevogn” er indkøbt, avis og ny hjemmeside godt på vej. Sekretariatet og formanden har ved møder
med tilsammen over 500 deltagere orienteret om nationalparkundersøgelsen.
RBJ orienterede desuden om den planlagte flytning til Abildvej i Svendborg. Arealet vokser fra 87
kvadratmeter til 150 kvadratmeter plus fællesarealer som køkken og møderum, driftsomkostningerne
fra 141.000 kr./år til 158.000 kr/år. Etrableringsomkostninger: 126.500 kr. Naturturisme I/S haf afsat
50.000 kr. i budgettet. Flytningen er foranlediget af nyansættelserne i forbindelse med
nationalparkundersøgelsen hvorfor undersøgelsesfasen finansierer 75.000 kr., som en naturlig
administrationsudgift. Dette kan betyde at undersøgelsesfasen samlede budget overstiger 5 mio. kr.
men den samlede fuldt finansierede budgetramme på 11 mio. kr. overholdes.
3. Afgrænsningen af undersøgelsesområdet
Ifølge tidligere vedtaget oplæg skulle styregruppen nu fastsætte undersøgelsesområdet.
På sidste styregruppemøde blev det besluttet, at sekretariatet skulle forelægge et forslag til et
undersøgelsesområde som er mindre end det oprindelige projektområde, som omfatter hele Sydfyn,
Ærø og Langeland. Området indskrænkes på baggrund af faglige vurderinger ud fra kendte temaer i
Regionplanen som omfatter geologisk, biologisk og kulturhistorisk interesseområder. Desuden
anvendes Natura2000-områder og vandskel. Der er endvidere arbejdet ud fra at sikre et
sammenhængende undersøgelsesområde.
RBJ præsenterede sekretariatets overvejelser, og styregruppemedlemmer havde forslag til både
udvidelser og indskrænkninger.
Det blev besluttet, at godkende Model 2 i det bilagte notat ”Afgrænsning”. Model 2 er den ”store”
model og medtager dele af Nordlangeland omkring Lohals og kyststrækningen øst og nord for
Svendborg op til Lundeborg.
4. Igangsættelse af konkrete projekter
Nationalparkundersøgelsen består som tidligere besluttet af to delprojekter.
- Undersøgelsesfasen: Dette er selve borgerinddragelsen og de faglige analyser. Skal besvare
spørgsmålet: skal vi have en nationalpark. Budget 5 mio. kr. hertil kommer 0,7 mio. kr. til en analyse
af områdets erhvervspotentialer.
- Konkrete projekter: Projekter der giver konkrete resultater og forbedringer. De kan vise, hvordan
man arbejder med en nationalpark – hvad vil der komme mere af, hvis vi nu bliver en nationalpark.
Nuværende budget 5,3 mio. kr.
Styregruppen besluttede overordnet, at konkrete projekter fremover skal koncentreres inden for
nationalparkundersøgelsesområdet, men gerne må krydse ”grænsen”, hvor det er naturligt.
RBJ fremlagde fire delprojekter, som blev godkendt: Tilskud til forundersøgelse af restaurering af
Helnæs Made (110.000 kr.), tilskud til Naturrum Egebjerg Mølle (400.000 kr.), tilskud til

bogudgivelse Øhavsfortælling 33.000 kr. Desuden tilskud til formidlingsstrategi for Det Sydfynske
Øhav 950.000 kr.

Projektet omkring ridestier skal belyses nærmere inden det behandles i bestyrelsen. Der skal
tages en kontakt til flere lodsejere for at afdække den konkrete interesse.
5. Udvidelse af følgegruppen
Naturama havde søgt optagelse i følgegruppen. Det blev samtidig oplyst fra turistforeningen at
Naturturama tildeles turisterhvervets ledige plads i styregruppen.
Anmodningen om at lade Naturama indtræde i styregruppen blev ikke imødekommet.
6. Status for formidlingsarbejdet vedrørende nationalparkarbejdet
Kommunikationskonsulent Jette Purup orienterede om arbejdet med informationsavisen. Den
husstandsomdeles lige omkring 1. april i Langeland, Ærø og Svendborg kommuner samt
postnumrene Faaborg, Haarby, Millinge og Ebberup. Avisen vil bl.a. rumme hovedinterviews med
en repræsentant for landbruget (Niels Rasmussen) og for DN (Nina Larsen). Desuden miniinterviews
under overskriften ”Det bedste og det værste” med seks-otte af interessentrepræsentanterne i
styregruppen.
Hjemmesiden: Styregruppen valgt domænenavnet www.nationalparksydfyn.dk
7. Eventuelt
Intet

