Referat –
Styregruppemøde nr. 8 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Onsdag den 14. april 2010

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.10 (efterfølgende let frokost)

Sted:

Abildvej 5A, Svendborg

Styregruppemedlemmer:

Jørgen Otto Jørgensen
Peter Lund
Morten S. Petersen
Henning Andersen
Peter Jensen
René Larsen
H.C. Rasmussen
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Christian Ulrich
Michael Martin Jensen
Ole Bloch-Petersen
Michael Rasmussen
Kristian Grønbæk Andersen
Arne Greve
Finn Eriksen
Martin Jørgensen
Arne Aksglæde (Ib Jensen)

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

Følgegruppe:

Anne Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Kim Walsted (Annette Bæk)
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergaard
Susanne Rasmussen
Søren Strandgaard
Jørgen Friis

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Assens Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Syddansk Turisme
Skov og Naturstyrelsen Fyn
Ærø Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Jette Purup
Peter Blanner

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Mogens Windeleff
Flemming Madsen
Carsten Nielsen
Peter Thor Andersen
Jacob Salvig
Vagn Gram
Ole Nielsen
Ole Knudsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering og drøftelse af nationalparkundersøgelsen
a. Sekretariatet orienterer om status og ridser de kommende opgaver op.
ad a: Sekretariatschef Rico Boye Jensen (RBJ): Tre af hovedarbejdsgrupperne – kulturhistorie, natur og
friluftsliv - har afsluttet arbejdet, erhvervsgruppen slutter 6. maj. Processen har fulgt planen, men
undervejs er opstået frustrationer i begge lejre, både blandt dem, som gerne ville diskutere muligheder
og dem, som ikke var interesseret i at diskutere potentiale i en eventuel nationalpark. Overordnet har
gruppearbejdet dog været præget af god energi.
Diskussionen om afgrænsningen (hvor stor eller lille skal nationalparken være?): Mange forslag er
kommet frem, et ”lille” forslag” (kaldet Taasinge-forslaget) kun omfattende de små øer og holme har
fået første prioritet i de tre arbejdsgrupper, som er færdige. Dette forslag har dog ikke udgangspunkt i
de pågældende gruppers faglighed (værdierne inden for kulturhistorie, natur, friluftsliv), men i højere
grad ønsket om så lille en nationalpark som muligt eller slet ingen.
Om pressen og debatten: Der er fortsat brug for at kommunikere basale budskaber ud og få ryddet myter
af vejen. Forslag:Sekretariatet kontakter Fyns Amts Avis med henblik på et samarbejde om en
brevkasse.
Beslutning: Styregruppen tilsluttede sig forslaget om en eventuel læserbrevkasse, hvis Fyns Amts Avis
vil være med.
b. Det er tidligere besluttet at forlænge hele nationalparkundersøgelsen pga. en ekstra kommunal
behandling inden den offentlige høring. Dette skete for at imødekomme mange borgeres ønske om en
tydelig afsender på det konkrete debatoplæg. Dette blev gjort velvidende at det ville kræve en tilførsel af
ekstra midler til selve undersøgelsesfasen.
Sekretariatet præsenterer et forslag til, hvordan dette sikres ved primært en justering af budgettet.
ad b: RBJ: I forbindelse med flytning af nationalparksekretariatet (100.000 kr.) og forlængelse af
nationalparkundersøgelsen med fem måneder fra 1. august til 31. december 2010 (ansættelse 7 måneder
350.000 kr.) er opstået behov for yderligere midler til undersøgelsen.
Disse midler tilvejebringes således:
Af budgettet kan frigives 315.000
Fra ansøgningspuljen 157.000
I alt
472.000
Beslutning: Sekretariatets indstilling blev godkendt
c. Der orienteres om erhvervsanalysen
ad c: RBJ gennemgik udviklingen mht erhvervsanalysen. Han og Chr. Tønnesen (formand for
følgegruppen) har haft møde med konsulentfirmaet NIRAS, som har bearbejdet hele analysen. Der er pt
stadig enkelte rettelser, men overordnet er analysen blevet mere kvalificeret og argumenteret, om end
den ikke helt modsvarer det forventede..
Styregruppen modtager den endelige udgave af erhvervsanalysen, når den er færdig om få dage.

Beslutning: Styregruppen tog sekretariatschefens orientering til efterretning

2. d. En drøftelse af hele undersøgelsesarbejdet og herunder behovet for eventuelle justeringer.
Ad d: Konsulent Peter Blanner orienterede om arbejdet i de fire hovedarbejdsgrupper, som har haft et
stigende antal deltagere hen mod slutningen. Han gennemgik eksempler på konkrete ideer fra de fire
hovedarbejdsgrupper og eksempler på afgrænsningsforslag.
Rico Boye Jensen: Midtvejsevalueringen er på vej gennem kommunalbestyrelserne og rapporterne fra de
fire hovedarbejdsgrupper vil foreligge medio maj. Derefter skal udarbejdes et første udkast til en
nationalparkplan til styregruppens behandling på mødet den 18. august. På styregruppemødet den 16.
juni vil der blive rejst centrale spørgsmål omkring nationalparkplanen, som så kan danne udgangspunkt
for udkastet i august.
RBJ og styregruppens formand Jørgen Otto Jørgensen foreslog, at formandskabet (JOJ og Flemming
Madsen) inviterer en række hovedinteressenter til drøftelse om arbejdsgruppernes rapporter og udvalgte
emner heri. Det skal give styregruppen et bedre beslutningsgrundlag.
Beslutning: Formandskabet indleder en snak med udvalgte interessenter. Styregruppen holdes
orienteret.
To medlemmer af styregruppen - Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og Christian Ulrich - ønskede, at
styregruppen skal tage afsæt i de(n) afgrænsning(er), som arbejdsgrupperne har prioriteret.
3. Behandling af indkomne ansøgninger.
Sekretariatet og følgegruppen har som besluttet på sidste styregruppemøde udvalgt projekter for godt 6
mio. kr. på baggrund af de fastsatte kriterier.
Projekterne præsenteres med et forslag til en eventuel støtte. Som aftalt på sidste møde ligger alle
ansøgninger til gennemsyn på kontoret. Ved henvendelse til sekretariatet kan ansøgningerne tilsendes
elektronisk (cirka 200 dokumenter hvis alle skal fremsendes).
De udvalgte projekter skal godkendes af Nordea-fonden inden der kan gives tilsagn.
Vedlagt to bilag som dels beskriver og kommenterer projekterne, og dels giver en liste over projekterne
med forslag til støtte.
Bilag: ”Indstilling ansøgninger 2010” og ”ansøgninger prioriteret”
Formanden henstillede, at styregruppemedlemmer med eventuelle privatøkonomiske interesser i en eller
flere ansøgninger erklærede sig inhabile.
Martin Jørgensen erklærede sig inhabil i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Småøernes Fødevare
netværk (ansøgningerne 59 og 63). Michael Rasmussen erklærede sig inhabil, idet hans far Knud
Rasmussen er koordinator for Initiativgruppen for etablering af ridestier på Nordlangeland (ansøgning
42).
Formanden orienterede desuden om, at redaktøren på Svendborgsnetavis.dk i en artikel i dag 14/4 2010
har problematiseret, at et projekt med Naturturisme som én af aktørerne ( nr. 36, lejrskoleprojektet) var
indstillet til tilskud og efterlyste reaktioner fra styregruppen.
Sekretariatschefen orienterede om, at disse penge til konkrete projekter er bevilget til netop
Naturturisme. I oplægget, som fond og kommuner har behandlet, står, at pengene også skal bruges til at

understøtte initiativer sat i gang af Naturturisme I/S. Der er så efterfølgende valgt også at indkalde
projekter fra andre parter. Det tog styregruppen til efterretning.
Beslutning: Styregruppen valgte at følge indstillingen med nedenstående tilføjelser og fordelte 3 mio.
kr. som fremgår af vedhæftede bilag. Offentliggørelse over for ansøgere og presse afventer
godkendelse af Nordea-fonden.
Tilføjelser:
Projekt 59, Tangprojektet: Skal aflevere fornyet ansøgning hvor lønomkostningerne indgår som
egenfinansiering. Det er desuden meddelt, at støtten fra nationalparkmidlerne vil blive matchet af midler
fra småøernes LAG, hvilket bør indgå i budgettet..
Projekt 53, Fonden Helvegsminde: Bevillingen på 250.000 kr. gives til den del af ansøgningen, som
vedrører støttepunkt/overnatningssted.

4. Eventuelt
Intet

