REFERAT
Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S onsdag den 22. februar 2017
Dato:
Tidspunkt:

Onsdag den 22. februar 2017
kl. 09.30 – 12.30 - der serveres let frokost efter mødet

Sted:

Naturturisme I/S, Svendborg

Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
• Jens Elmgreen (formand)
• Hans Jørgensen
• Flemming Madsen (næstformand)
• Henrik Nielsen
• Mads Boeberg Hansen

Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Svendborg Kommune
Svendborg kommune
Ærø Kommune

Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
• Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
• Michael Martin Jensen
• Hans Jacob Clausen
(stedfortræder for Niels Rasmussen)
• Allan Harsbo
• Anders Ulrich
• Charlotte Stiller
• Ole Bloch-Petersen

Turisterhvervet
Turisterhvervet
Turistforeningerne
Danmarks Naturfredningsforening

Følgegruppe:
• Morten Refskou
• Kristian Gernow
• Jani Lis Hansen
• Anne Mette Wandsøe
• Kirsten Johansen
• Jacob Harrekilde Jensen
• Esben Hedegaard

Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Langeland Kommune
Turist- & Erhvervsforeningen Langeland
Ærø Kommune
Naturstyrelsen, Fyn
Svendborg Museum

Sekretariatet:
• Tina Fogh Aagaard
• Søren Lisby

Naturturisme I/S
Naturturisme I/S

Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Centrovice

Afbud fra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stephanie Terndrup
Anne Høyby
Brian Dalsgaard
Carl Jørgen Heide
Kristian Grønbæk Andersen
Ole Tyrsted Jørgensen
Heidi Juul Madsen
Rikke Fink

Langeland Kommune
Udvikling Fyn
Langeland Kommune
Ærø Kommune
Region Syddanmark
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet torsdag den 24. november 2016
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 24. november 2016, som var
udsendt pr. mail den 12. december 2016 ved Tina Fogh Aagaard.

3. Orientering om økonomisk status for Naturturisme I/S
Gennemgang ved TFA jf. notat og bilag vedrørende foreløbigt regnskab for 2016 og budget for 2017 – 2019 udsendt pr. mail den 20. februar 2017 ved Tina Fogh Aagaard.
Indstilling fulgt:
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017-2019 og tog orienteringen omkring regnskab
og likviditetsstatus til efterretning.

4. Orientering om status for projekter og aktiviteter
Med udgangspunkt i den fremsendte oversigt over projektstatus og tidsplan gav TFA bestyrelsen en kort status for de igangværende og kommende projekter.
Indstilling fulgt:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Workshop vedrørende oplæg til ny strategi for Naturturisme I/S 2017–2025
TFA redegjorde indledningsvist for baggrunden og målsætningen for udarbejdelsen af en
ny strategi for Naturturisme I/S.
I den forbindelse har der været fokus på:
•
•
•
•
•

At fastholde momentum i det arbejde der udføres allerede nu i Naturturisme I/S
At styrke indsatsen omkring SIT (special interest tourism)
At der sættes handling bag ved ord - hvad betyder eksempelvis udtrykket verdensklasse i forbindelse med oplevelser i Det Sydfynske Øhav?
At få skabt en fælles referenceramme for Det Sydfynske Øhav via en certificering
som UNESCO Geopark – et oplagt potentiale, der rummer de kerneprodukter som
området står for – landskab, natur og kulturhistorien.
At oplægget skal være en motorvej, som giver Naturturisme I/S vide rammer for
den videre udvikling.

Oplægget til ny strategi bunder desuden i de input bestyrelsen har fået gennem de sidste
18 måneder, eksempelvis Kirsten Bøttger omkring certificering af vandrestier og fokus på
SIT turisme, Hans Jørgen Olsen fra Odsherred i forbindelse Geoparkstatus, samt en evaluering af de eksisterende strategier.
Efterfølgende gennemførtes et workshopforløb, hvor bestyrelsen blev inddelt i tre grupper, der med udgangspunkt i det fremsendte strategi- og informationsmateriale skulle
forholde sig til tre overordnede spørgsmål:
1. Er oplægget ambitiøst nok – og realistisk
2. Er de seks valgte SIT temaer rigtigt og realistisk
3. Refleksioner over udtrykket verdensklasse
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Der kom gode tilbagemeldinger fra de tre grupper, der vil blive medtaget i det videre arbejde med strategien og udarbejdelsen af en handlingsplan. Fra tilbagemeldingerne kan
følgende overordnede konklusioner fra drøftelserne i gruppernes nævnes:
Ad. 1 - Er oplægget ambitiøst nok – og realistisk

Ambitionsniveauet er fint, og der var opbakning til målet om at opnå en certificering som
UNESCO Geopark. Dog med det forbehold, at der forud for en endelig godkendelse af
strategien gennemføres en dialogproces med relevante interessenter inden for land- og
skovbrug, hvor der er plads til debat og en eventuel afmystificering af en Geopark.
En forudsætning for at komme i mål med strategien er en fælles indsats og koordinering
med kommuner og andre relevante aktører. Det vil give en større sammenhængskraft og
videndeling, som kommer alle til gode, og som tillige er en forudsætning for at opnå status for UNESCO Global GeoPark.
Strategien bør sikre en tilstrækkelig fokus på kultur og kulturhistorien, og de mange
stærke eksponenter, som findes for denne i området, hvilket netop tilgodeses med oplæggets stærke elementer vedrørende formidling af natur- og kulturarven og den samtidig satsning på en UNESCO certificering.
Ad. 2 - Er de seks valgte SIT temaer rigtige og realistiske (SIT)

I forhold til en konkretisering af strategien bør de valgte SIT temaer vurderes i forhold til
deres individuelle potentiale og ambitionsniveau. Eksempelvis vurderes lystfisker temaet
ikke at have det samme store potentiale i Det Sydfynske Øhav som vandring og cykling.
Konkretiseringen af arbejdet med SIT vil indgå i arbejdet med handlingsplanen.
Ad. 3 - Refleksioner over udtrykket verdensklasse

Der var opbakning til at bruge udtrykket verdensklasse. Med udgangspunkt i områdets
unikke natur og kulturlandskab, samt det kommende arbejde omkring en certificering af
Øhavsstien, havne, cykelruter og en Geopark, vil området få det nødvendige kvalitetsløft
til på troværdig vis at blive betegnet som en ”verdensklasse destination”.
Desuden er det vigtigt, at der er en konceptuel sammenhæng i Det Sydfynske Øhav,
herunder vedrørende transport mellem øerne og formidling.
Konklusion:

Ovenstående konklusioner blev taget til efterretning og vil blive indarbejdet i den kommende proces, dialog med interessenterne samt komme til udtryk i den efterfølgende
udmøntning af strategien i form af handlingsplaner mv.
Bestyrelsen principgodkendte hovedlinjerne i strategioplægget med forbehold for den
kommende dialogproces med land- og skovbruget.
Indstilling til endelig godkendelse af strategi vil ske på et kommende bestyrelsesmøde på
baggrund af konklusionerne fra dialogprocessen samt resultatet af UNESCO besøg i juli
måned.

7. Eventuelt
JE orienterede kort om processen vedrørende ansættelse af en ny sekretariatschef for Naturturisme I/S. Indtil der tiltræder en ny sekretariatschef, konstitueres Søren Lisby som
leder af Naturturisme I/S.
I forhold til etablering af kommende stisløjfer i Det Sydfynske Øhav henviste CA til eksisterende aftaler og kompromiser med kommunerne om, at disse skal ske på frivillig basis.
Hertil oplyste TFA, at der ikke foreligger en egentlig skriftlig underskrevet aftale, men at
der lader til at være etableret en fælles forståelse vedrørende anvendelse af nogle principper for frivillige aftaler, som Naturturisme I/S naturligvis henholder sig til.
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6. Indlæg af Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann
Borgmester Lars Erik Hornemann fortalte kort om nogle af de mange initiativer og projekter, som Svendborg Kommune har fokus på lige nu.
Mødet hævet.

Naturturisme den 22/2 – 2017
Søren Lisby - referent
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