Referat –
Følgegruppemøde nr. 13 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Mandag den 27. september 2010

Tidspunkt:

kl. 8.00 – 10.30

Sted:

Sekretariatet – Abildvej 5A, 2.sal, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Mette Larsen Baadegaard
Peter Østergård (til kl. 9.30)
Carsten V. Nielsen
Kim Walsted

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Sydfyns Turistbureau
Assens Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Susanne Rasmussen
Jan Carlsson
Peter Thor Andersen

Ærø Kommune
Skov- og Naturstyrelsen Fyn
Svendborg Kommune
Øhavsmuseerne

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt

2. Drøftelse af foreløbigt udkast til nationalparkplan (8.10 – 10.00)
Det udsendte oplæg drøftes.
Peter Blanner fremlagde tal for størrelser på de forskellige sydfynske nationalparkmodeller og i
relation til de andre nationalparker. Med afgrænsningen istidslandskabet bliver nationalparken
meget stor, så følgegruppen drøftede muligheder for indskrænkning.
Nyt udgangspunkt: Undersøgelsesområdet plus Jordløse Bakker, plus Stenstrup Issø, stoppe ved
motorvejen plus skoven, plus Svendborg Havn, Troense og Vindeby. Hele Langeland, hele Ærø.
Prioriteringszoner 1 og 2. Zone 1 er de områder, hvor nationalparken i første omgang investerer
de ressourcer, som er til rådighed de første 20 år. Zone 2 består af intensive jordbrugsområder
incl. de ”nye” områder på Langeland minus Bukkemoseområdet (som altså bliver zone 1). Ærø til
nærmere afklaring.
Forslag: Tydeliggøre i teksten, hvorved denne nationalpark adskiller sig fra de andre (mere vægt
på kultur- og landskaber).
Forslag Side 5: Afsnittet ”Såfremt der senere ændres…” blødes op i retning af, at den kommende
bestyrelse i fald der sker væsentlig ændringer i nationalparkloven må forventes at optage nye
drøftelser med interessenterne repræsenteret i styregruppen om nationalparkens fremtid.
Forslag: Uddybning af erhvervsaspektet, evt. med citat fra Niras-rapporten om f.eks. antallet af
nye arbejdspladser. Mere om relationen mellem investering og afkast. Mere om nationalparken
som fundament for at oplevelsesøkonomi.

Pointering af, at formidling også er en erhvervsaktivitet – skal måske stå to steder med henvisning
fra det ene til det andet, eller splittes op i to dele.
Side 44: Afsnittet skrives igennem med skyldig hensyn til modstandernes argumenter.

3. Styregruppemøde og offentliggørelse af plan (10.00 – 10.25)
Næste styregruppemøde drøftes, herunder den efterfølgende offentliggørelse af planen.
Dagsorden til mødet mandag 11. oktober udsendes tirsdag 5. oktober.
Evt. mindretalsudtalelser indgår i referatet, hvis de fremkommer på mødet, ellers fremsendes til
kommunalbestyrelserne sammen med planen.
Tidspunkt for offentliggørelse aftales på mødet..
Eventuelt
Intet
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