Referat –
Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Mandag den 16. august 2010

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.30 (efterfølgende let frokost)

Sted:

Abildvej 5A, Svendborg
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Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Assens Kommune
Dansk Skovforening
Landbruget – patriotisk selskab
Danmarks Naturfredningsforening
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Turistforeningerne
Region Syddanmark
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Danmarks Amatørfiskerforening
Småøerne, Skarø
Småøerne, Lyø

Følgegruppe:

Anne Lene Haveløkke
Annette Bæk
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergaard

Langeland Kommune
Assens Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Jette Purup
Peter Blanner

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Michael Martin Jensen
Christian Tønnesen
Ole Nielsen
Jacob Salvig
Peter Lund
Ib Jensen
René Larsen
Henning Andersen
Søren Strandgaard
Susanne Rasmussen
Carsten Nielsen
Jørgen Friis
Peter Thor Andersen

Friluftsrådet
Faaborg-Midtfyn Kommune
Danmark Fiskeriforening
Turisterhv. - Naturama
Ærø Kommune
Dansk Familielandbrug
Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Skov og Naturstyrelsen Fyn
Syddansk Turisme
Sydfyns Turistbureau
Ærø Kommune
Øhavsmuseerne

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt
2. Orientering og drøftelse med interessenterne
Formandskabet har som tidligere aftalt haft møde med udvalgte interessenter. Formandskabet
orienterer kort om disse møder.
Formanden Jørgen Otto Jørgensen orienterede om, at følgende interessenter var repræsenteret ved
møderne: Landbrugets tre organisationer, skovbruget, erhvervs- og amatørfiskere, jægere,
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, erhvervs- og
turistbranchen, småøerne samt museerne, By & Land
Tilkendegivelser på interessentmøderne: Jordbrugenes organisationer erklærede sig imod
nationalparken, jægere og fiskere var delte, mens alle andre tilkendegav positiv interesse men med
forbehold.
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn beklagede at PR afdelingen havde udsendt en pressemeddelelse
der fik det til at se ud som om at Skovbruget støttede en nationalpark med havnene. Dette gør
skovbruget som bekendt ikke, men at skovbruget ikke havde noget at indvende imod at købstæderne
kom med - hvis nationalparken blev realiseret.
Formanden oplyste, at formandskabet havde godkendt pressemeddelelsen og støttede den.

3. Vision og overordnede mål
Sekretariatet præsenterede på sidste møde et foreløbigt udkast til en vision og 4 overordnede mål.
På grund af tidsnød på dette møde blev der ikke lejlighed for styregruppen til en nærmere drøftelse
af sagen og give input til det videre arbejde.
Efter indstilling fra sekretariatet og følgegruppen anbefaler formanden, at styregrupper bruger tid til
at drøfte sagen inden der kan udarbejdes et endeligt beslutningsgrundlag.
Dette vil ske gennem et kort gruppearbejde. På baggrund af en præsentation af nogle konkrete udspil
til visioner, overordnede mål og de betragtninger der ligger bag, skal medlemmer i grupper diskutere
og komme med input.
Fire grupper formulerede hver sit visionsforslag.
Gruppe 1: (helt ny vision) Skabe sammenhæng og udvikling mellem natur, kultur, friluftsliv og
erhverv.
Gruppe 2: (en kombination af forslag 4 og 5 fra sekretariatet):
Nationalparken binder øboer sammen i et fællesskab om at skabe balance i naturen og tilværelsen.
Mennesker, dyr og planter folder sig ud i et stærkt samspil mellem vand og land, bølger og bakker,
små og store øer. Området har internationalt ry for bondens frugter, kunstnerens kreativitet og
sømandens udsyn. Nationalparken placerer Øhavet midt i verden. Nationalparken styrker den
lokale stolthed og identitet, og området oplever fornyet vækst med øget bosætning og nye
erhvervsaktiviteter.
Gruppen bemærker i øvrigt, at værdier som miljø og familieoplevelser fra vugge til grav gerne må
indgå.

Christian Ahlefeldt fandt gruppearbejdet spild af tid. Dette tilsluttede Christian Ulrich sig.
Gruppe 3: (en kombination forslag 1, 4 og 5 fra sekretariatet)
En styrket natur og kulturarv skaber vækst og trivsel.
Nationalparken styrker den lokale stolthed og identitet og binder øboer sammen i nye fællesskaber
om at skabe balance i naturen og tilværelsen. Mennesker, dyr og planter folder sig ud i stærkt
samspil mellem vand og land, bølger og bakker, små og store øer. Området har ry for bondens
frugter, kunstnerens kreativitet, sømandens udsyn (og befolkningens gæstfrihed). Nationalparken
placerer Øhavet midt i verden.
Gruppen bemærker, at når vi snakker sammenhæng er det også sammenhæng mellem by og land.
Gruppe 4: (forslag nr. 3 fra sekretariatet):
Nationalparken styrker naturværdierne og kulturarven. Samspillet vand/land og natur/kultur giver
både lokale og turister store oplevelser og udgør grundlaget for økonomisk vækst og trivsel.
4. Mål og konkrete handlinger
En væsentlig del af nationalparkplanen er de konkrete ideer til handlinger.
I den kommende tid samles, grupperes og vurderes de 4 arbejdsgruppers cirka 150 ideer til
handlinger.
Disse ideer skal endvidere suppleres af relevante ideer fra analyserne, Naturturisme I/S og
kommunerne.
Samlet skal dette gøre styregruppen i stand til at foretage en udvælgelse af de ideer, der bør
gennemføres over en 10-årig periode. Ideerne skal synliggøre, hvilken forskel en eventuel
nationalpark vil gøre.
Styregruppen præsenteres for det foreløbige arbejde. Hvordan det vil gribes an, og de foreløbige
resultater. På mødet i september skal styregruppen beslutte de endelige mål og handlinger.
Bilag: udsendes per mail den 12. august.
Peter Blanner præsenterede strukturen og kriterierne for valg af handlinger.
Processen blev godkendt af styregruppen med den supplerende bemærkning, at det det i forbindelse
med hver handling gerne må fremgå, hvordan den spiller sammen med resten.
Det er vigtigt, at der prioriteres efter tiltag med synergi (f.eks. naturforbedringer der også skaber
erhvervsudvikling osv.). Dette kan sikre en bæredygtighed i fremtiden.
5.

Den offentlige debat- og høringsfase.
Styregruppen skal fastlægge de overordnede rammer for debat- og høringsfasen.
Forslag til processen er beskrevet i vedlagte notat.
Bilag: opgaveplan – debat og høringsfasen
På formandens forslag blev det vedtaget at ændre formuleringen ”har en positiv holdning til det at
etablere en nationalpark” til ”har en åben holdning…” (Notatet om opgaveplanen side 1).
Chr. Ulrich kommenterede formulering side 3; ”der gennemføres en bredere vurdering af borgernes
holdning til forslagene”: Håber ikke nogen skal vurdere borgernes holdning til forslagene. Chr.
Ulrich ville i øvrigt foretrække, at beslutningen blev truffet nu frem for iværksættelse af en ny

undersøgelse. Mere reelt at sige, at man arbejder for en nationalpark end fortsat at hævde, at man
undersøger.
Formanden præciserede, at styregruppens opgave fortsat er at undersøge og aflevere oplæg til
kommunalbestyrelserne. Endvidere er denne planlægning som beskrevet i notatet under
forudsætning af, at kommunalbestyrelserne sender forslaget i høring.
Rico Boye Jensen tilføjede, at den omtalte vurdering er det, der foregår lige nu i forbindelse med
udarbejdelse af forslag til nationalparkplan. Arbejdsgrupperne har fundet og debatteret en lang
række ideer. De skal nu samles og naturligvis vurderes i forhold til det fokus som en eventuel
nationalpark skal have, men også f.eks. om forslaget kan realiseres indenfor lovgivningen.
6. Afgrænsningen
Med afsæt i interessentmøderne og arbejdsgruppernes forslag tages en indledende drøftelse af
afgrænsningen og processen hen imod den endelige afklaring på mødet i oktober.
Peter Blanner præsenterede nogle af arbejdsgruppernes forslag til afgrænsning. Til næste møde
udarbejdes et kort, som viser de ”vigtige naturområder ”og ”særligt vigtige naturområder” samt de
”vigtige kulturhistoriske landskabsmiljøer” og ”særligt vigtige kulturhistoriske landskabsmiljøer” –
plus en rest. Koret kan også bruges til at signalere, hvor en evt. bestyrelse for en kommende
nationalpark kan prioritere natur- og kulturindsatsen. I mange kulturhistoriske landskaber er
eksempelvis landbrugsdriften en forudsætning for at opretholde kulturhistorien, og her skal der
næppe ske den store prioriterede naturindsats. Dette i modsætning til de mange værdifulde
naturområder vi i dag har.
Ud fra disse kort og de konkrete handlinger diskuteres afgrænsningen på næste møde. Denne
diskussion fører så frem til at det / de endelige forslag kan udarbejdes og besluttes på mødet i
oktober.
Martin Jørgensen påpegede, at det er vigtigt at huske synergien mellem de fire indsatsområder i en
nationalpark, ikke kun natur og kulturhistorie, men også erhverv og friluftsliv.
Formanden bemærkede, at mens naturren og de kulturhistoriske landskaber kan plottes ind på et
kort, skal erhverv og friluftsliv gerne være over det hele.
RBJ supplerede, at det også er for kulturhistorie og natur, at vi har de bedste data for at udpege
”værdifulde områder”. Dette udgør begrundelsen for, at staten eventuelt udpeger området som
nationalpark. At vi har noget, som er mere værdifuldt end andre områder i landet. Dette ændrer ikke
ved, at formålet med nationalparken og de efterfølgende handlinger ifølge loven også fortsat er at
styrke frilufts- og erhvervslivet.
Om beslutningsprocessen oplyste formanden på forespørgsel, at flertallet i styregruppen sender et
forslag til afgrænsning videre til kommunalbestyrelserne incl. evt. mindretalsudtalelse(r).
På et forslag om at foretage skriftlig afstemning om afgræsningen såfremt man ikke kunne komme til
mødet i oktober, svarede formanden, at han vil opfordre styregruppemedlemmerne til at udpege en
stedfortræder, hvis de ikke kan deltage i den afsluttende debat.

7. Eventuelt
Vagn Gram orienterede om Øhavets Uge 23.-29. august og uddelte programfolder. Over 100
frivillige foreninger står bag.

Septembermødet holdes fra kl. 9:00 - 13:00

