Dagsorden –
Styregruppemøde nr. 9 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 16. juni 2010

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.15 (efterfølgende let frokost)

Sted:

Abildvej 5A, Svendborg

Styregruppemedlemmer:

Jørgen Otto Jørgensen
Peter Lund
Flemming Madsen
Morten S. Petersen
Henning Andersen
Peter Jensen
René Larsen
H.C. Rasmussen
Ole Knudsen
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Christian Ulrich
Michael Martin Jensen
Ole Bloch-Petersen
Jacob Salvig
Michael Rasmussen
Torben Kjærulff
Kristian Grønbæk Andersen
Arne Greve
Finn Eriksen
Vagn Gram
Ole Nielsen
Martin Jørgensen
Mogens Windeleff
Ib Jensen

Ærø Kommune
Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Langeland Kommune
Assens Kommune
Dansk Skovforening
Landbruget – patriotisk selskab
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Turisterhv. - Naturama
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Turistforeningerne
Region Syddanmark
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Danmarks Amatørfiskerforening
Danmark Fiskeriforening
Småøerne, Skarø
Småøerne, Lyø
Dansk Familielandbrug

Følgegruppe:

Anne Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Annette Bæk
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergaard
Susanne Rasmussen
Carsten Nielsen
Søren Strandgaard
Jørgen Friis
Peter Thor Andersen

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
Jette Purup
Peter Blanner

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Den videre beslutningsproces
Som meddelt i mail fra den 3. juni d.å. vil sekretariatet præsentere et forslag til en proces for det
videre arbejde. Dette er frem til og med kommunalbestyrelsernes behandling af styregruppens
endelige indstilling omkring en nationalpark eller ej.
Procesudkastet tager udgangspunkt i følgende overordnede milepæle:
Medio oktober: Styregruppen fremsender anbefaling til kommunerne
December: Politisk behandling i alle kommuner (Svendborg dog 30. nov.)
1. feb - 1. april: Eventuel offentlig høring.
Desuden foreslås afholdt et fællesmøde for de fem involverede kommunalbestyrelser d. 1. november.
Der vil blive lagt op til 3 styregruppemøder i efteråret i august, september og oktober.
Dette skal give styregruppemedlemmerne god tid til at drøfte nationalparkplanen.
Hele processen tager et stort afsæt i arbejdsgruppernes arbejde. Altså en bearbejdning, herunder
prioritering af dette arbejde, så det samles til et forslag. Desuden indgår de faglige analyser som
baggrundsmateriale.
Et afgørende spørgsmål for hele processen er hele afgrænsningen. Hvornår tages der konkret stilling
til dette. Udkastet vil lægge op til en fortsættelse af det hidtidige princip som er brugt igennem hele
nationalparkundersøgelsen. At muligt indhold skal afklares, før der tages endelig stilling til
afgrænsningen.
Dette giver følgende udkast til punkter til de tre møder efter sommerferien.
18. august:

- Tilbagemelding fra formandskabets møder med interesseorganisationerne
- Beslutning om vision (skal evt. finjusteres efterfølgende)
- Konkret drøftelse af indhold: mål og konkrete handlinger
- Indledende drøftelse af afgrænsningen
- Beslutning af den eventuelle offentlige høringsproces.

15. september:

- Beslutning om mål og konkrete handlinger.
- Drøftelse af afgrænsningen.

7. oktober:

- Beslutning. Den samlede nationalparkplan behandles. Det besluttes, hvorvidt
den skal sendes til kommunerne.
- evt. justeringer af høringsprocessen

Endelig vil sekretariatet præsentere et forslag til opbygningen (form og indhold) af den samlende
nationalparkplan.
Sekretariatet er i dialog med Friluftsrådet om en økonomisk støtte på 3- 400.000 kr. til den
eventuelle offentlige høringsproces. Dette vil kunne sikre en bedre høringsproces med mere
information og inddragelse. Der er ansøgningsfrist den 1. juli. Sekretariatet indstiller til
styregruppen, at sekretariatet ansøger Friluftsrådet om støtte. Ansøgningen indsendes med forbehold
for ændringer i høringsprocessen, når styregruppen behandler spørgsmålet.

3. Præsentation af arbejdsgruppernes rapporter.
Arbejdsgruppernes rapporter er det vigtigste redskab i arbejdet hen imod et forslag til en
nationalparkplan. Dette er de grundlæggende byggesten til indholdet i en eventuel nationalpark.
Hertil kommer de faglige analyser, og eventuelle andre planer, undersøgelser og strategier.
Sekretariatet gennemgår kort de fire arbejdsgrupperapporter. Sammenfatningerne fra rapporterne er
samlet i ét dokument som vedlægges.
Sekretariatet vil fremhæve de vigtigste indsatsbeskrivelser , dvs. mere eller mindre konkrete forslag
til handlinger fra både rapporterne og de faglige analyser.
Desuden gives eksempler på arbejdsgruppernes forslag til afgrænsning af en evt. nationalpark,
herunder det forslag der fik flest stemmer i arbejdsgrupperne.
På senere møde skal indholdet i en eventuel nationalpark behandles af styregruppen på baggrund af
mere konkrete oplæg. Dvs. hvilke mål og handlinger skal der ske. Foreløbige tilbagemeldinger fra
styregruppen ønskes som grundlag for den kommende tids konkretisering hen imod den endelige
behandling i styregruppen.
Bilag: Sammenfatning af de 4 arbejdsgruppers rapporter.
4. Oplæg til drøftelse af vision og profil
Med baggrund i arbejdsgruppernes indsatsbeskrivelser og ideer fra analyserne, præsenterer
sekretariatet et oplæg til en vision for en evt. kommende nationalpark Det Sydfynske Øhav.
Visionen er ledestjernen for det videre arbejde med det konkrete indhold. Styregruppens
kommentarer ønskes, så der kan arbejdes videre med visionen hen imod de næste møder.

5. Eventuelt

