Referat –
Styregruppemøde nr. 15 i Nationalparkundersøgelsen
Dato:

Tirsdag den 31. maj 2011

Tidspunkt:

kl. 10.30 – 12.30

Sted:

Abildvej 5A, Svendborg

Styregruppemedlemmer:

Jørgen Otto Jørgensen
Peter Lund
Flemming Madsen
Morten S. Petersen
Henning Andersen
Peter Jensen
H.C. Rasmussen
Erik Klindt Andersen
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Christian Ulrich
Michael Martin Jensen
Ole Bloch-Petersen
Torben Kjærulff
Kristian Grønbæk Andersen
Arne Greve
Kurt Due Johansen f/ Finn Eriksen
Martin Jørgensen
Mogens Windeleff

Ærø Kommune
Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Assens Kommune
Dansk Skovforening
Landbruget – patriotisk selskab
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Turistforeningerne
Region Syddanmark
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Småøerne, Skarø
Småøerne, Lyø

Følgegruppe:

Christian Tønnesen
Anne Sloth
Kim Walsted f/Annette Bæk
Peter Østergaard
Carsten Nielsen
Peter Thor Andersen

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

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Vagn Gram
Michael Rasmussen
René Larsen
Jacob Salvig
Ib Jensen
Anders Høj Andersen

Danmarks Amatørfiskerforening
Turisterhv. – Emmerbølle Str. Camping
Langeland Kommune
Turisterhv. – Naturama
Dansk Familielandbrug
Danmark Fiskeriforening

Fra følgegruppen:
Søren Strandgaard
Jørgen Friis
Jørgen Bay-Kastrup
Jan Carlsson
Anne Lene Haveløkke

Naturstyrelsen
Ærø Kommune
Syddansk Turisme
Svendborg Kommune
Langeland Kommune

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Forslag til afgrænsning
På sidste styregruppemøde blev det besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde et forslag til en ny
afgrænsning baseret på de principper som styregruppen definerede og tilbagemeldingerne fra
kommunerne.
Styregruppen skal beslutte det endelige forslag til en afgrænsning som indstilles til behandling i
kommunerne.
Styregruppen skal endvidere drøfte behovet for, at der laves en afgrænsning på matrikelniveau. Dette
er forbundet med en del administrativt arbejde.
RBJ redegjorde for det nye afgrænsningsforslag, som er baseret på tilbagemeldinger fra de fem
kommuner herunder Langeland Kommunes beslutning om at sige nej til nationalparken.
Kompromisforslaget tager udgangspunkt i Natura2000- områderne og store jordbrugsområder er
taget ud for at imødekomme land- og skovbruget.
De politiske repræsentanter i styregruppen redegjorde for drøftelserne i kommunerne. Forud for
mødet var til styregruppen udsendt mindretalsudtalelser fra medlemmer af Svendborg Byråd
(Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre) og Assens (Radikale).
Morten S. Petersen fremhævede udtalelsen fra mindretallet i Svendborg, som gerne ser Tåsingemodellen sendt til kommunen.
Erik K. Andersen redegjorde for mindretalsudtalelsen fra Assens som peger på, at styregruppen
fremsender en større afgrænsning end Jordløse-området.
Styregruppen godkendte den nye afgrænsning og besluttede, at kortet med afgrænsningen også skal
vise den afgrænsning, som styregruppen lagde ud i offentlig høring samt evt. Natura 2000områderne.
Land- og skovbruget kunne kun tilslutte sig en model som omfatter selve Øhavet (Tåsinge-modellen).
Mindretalsudtalelse bilægges planen.
Notatet omkring høringen:
Styregruppen besluttede, at
Sætningen ”Ingen af høringssvarene rejser en direkte kritik af forslagene” udgår
Afsnittet omkring Langelands eventuelle indtræden erstattes med ”Styregruppen tager Langelands
beslutning til efterretning men beklager, at det dermed ikke er muligt at få hele Natura 2000 området
i Øhavet med i nationalparken. Styregruppen håber, at Langeland vil genoverveje denne del af
beslutningen.”
Sætningen ” Derfor er forslaget også listet i dette bilag, så de tages med i det videre arbejde”
ændres til ”Derfor er forslagene fra høringssvarene også listet i dette bilag, så de tages med i det
videre arbejde.”
Styregruppen besluttede, at kommunerne foretager detailafgrænsningen på matrikelniveau.
3. Overdragelse til kommunerne
Styregruppens arbejde og beslutning skal overdrages til kommunerne til videre behandling.

Styregruppen skal beslutte, hvordan dette sker.
Sekretariatet indstiller, at der fremsendes en revideret nationalparkplan vedlagt referatet fra dette
møde, herunder med eventuelle mindretalsudtalelser.
På grund af de store ændringer i den sidste fase bl.a. på grund af Langelands udmelding har det ikke
været muligt for sekretariatet, at have et færdigt udkast til nationalparkplanen klar til udsendelse med
denne dagsorden.
Sekretariatet vil på mødet kunne fremlægge en færdig/næsten færdig plan, og gennemgå de mindre
justeringer og tilføjelser der er foretaget. Den største ændring er naturligvis afgrænsningen, som
behandles under pkt. 2.
Styregruppen skal beslutte, hvorvidt den ønsker et ekstra møde til at behandling af den nye plan, at
det kan ske per mail eller hvorvidt gennemgangen på mødet er et tilstrækkelig grundlag til at træffe
beslutningen på.
Styregruppen får tilsendt den reviderede plan pr. mail og får fem dage til at kommentere den. Med
mindre styregruppen foreslår afgørende ændringer, fremsendes planen derefter til kommunerne.
Referat af dette møde samt mindretalsudtalelser fra skov- og landbrug, småøerne samt
turisterhvervet indgår i planen som bilag 9.
4. Styregruppens videre fremtid
Styregruppen har nu løst opgaven der blev stillet af kommunerne. De videre beslutninger omkring
nationalparken er nu en ren politisk proces - lokalt og nationalt.
Styregruppens fremtid skal derfor drøftes.
Formanden indstiller, at styregruppen aflyser det planlagte møde den 22. juni og ikke berammer flere
møder.
Sekretariatet orienterer styregruppen, når der kommer nye informationer om hele
nationalparkarbejdet på Sydfyn. Styregruppen kan fortsat indkaldes til nyt møde i overensstemmelse
med styregruppens forretningsorden.
Det indstilles også, at eventuelle beslutninger omkring de bevilligede penge til de konkrete projekter,
der endnu ikke er afsluttet, varetages af bestyrelsen for Naturturisme I/S. De er i forvejen økonomisk
ansvarlig overfor kommuner og fonde omkring hele nationalparkundersøgelsen herunder penge til de
konkrete projekter.
Formandens indstillinger blev godkendt.

5. Eventuelt
Formanden takkede for de mange timers arbejde som styregruppen har lagt i arbejdet.

