Miljøministeriet
Att. miljøminister Ida Auken
Højbro Plads 4
1200 København K
26. marts 2012
Kære miljøminister Ida Auken
På vegne af Assens, Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommune ansøger vi hermed miljøministeren om at
udpege Nationalpark Det Sydfynske Øhav med den afgræsning, som fremgår af vedlagte kort (bilag 1).
Vi ser nationalparken som en håndsrækning til vores unikke natur og en god måde at styrke
erhvervsudviklingsmulighederne på Sydfyn.
Forud for denne ansøgning er gået knap tre års stor lokal debat, hvor mange synspunkter er udvekslet. En
styregruppe med 24 medlemmer fra alle centrale organisationer, kommuner og region har stået i spidsen
for arbejdet.
Lokale borgere har udviklet og beskrevet mange konkrete ideer til initiativer i den nye nationalpark. Disse
ideer er prioriteret og samlet i 30 konkrete handlinger – se vedlagte nationalparkplan (bilag 3). Den
efterfølgende høring viser, at disse handlinger nyder stor opbakning, også fra modstanderne af en
nationalpark, og giver et godt afsæt til hurtigt at skabe resultater i den nye nationalpark.
Det tværkommunale interessentskab Naturturisme I/S investerer årligt 8 – 10 mio. kr. i natur, friluftsliv,
kulturarv og erhvervsudvikling. Alene hele nationalparkundersøgelsen har tiltrukket investeringer på
omkring 16 mio. kr. til undersøgelsen og en lang række konkrete initiativer. Baseret på disse erfaringer
bygger vedlagte nationalparkplan på, at Nationalpark Det Sydfynske Øhav vil kunne investere 20 mio. kr./år
til at opfylde lovens formål. Dette blandt andet via en årlig kommunal medfinansiering på 2 - 2,5 mio. kr..
Kommunerne har ikke taget endelig stilling til denne medfinansiering, men beløbet er baseret på, at de
nuværende kommunale bevillinger til Naturturisme I/S overføres til nationalparken.
De omfattende faglige analyser og undersøgelser, som er udført i forbindelse med
nationalparkundersøgelsen, konkluderer, at området har natur- og landskabelige kvaliteter af international
værdi. Dette bekræftes også af det bredt anerkendte Wilhjelm-udvalg, der udpegede området som et af
seks nationale naturområder.
Kort opsummeret er der blandt andet følgende argumenter for at oprette Nationalpark Det Sydfynske
Øhav:


Der er lokal opbakning til nationalparken



Der er fagligt belæg for at oprette nationalparken. Det Sydfynske Øhav repræsenterer naturtyper af
nationalværdi, som ikke er repræsenteret i de nuværende danske nationalparker, men som er
meget karakteristiske for den danske natur. Netop et af formålene med de danske nationalparker.



Øhavet er et enestående og spektakulært naturområde med uforstyrrede kyster, strandenge, nor,
stenrev og store lavvandede områder. Ingen andre steder i landet er koncentrationen af småøer så
stor.



Randmorænebakkerne fra Jordløse bakker, Svanninge Bakker og Bjerge til Egebjerg Bakker er et
landskab med national værdi som samtidig rummer større sammenhængende naturområder med
høj biodiversitet.



Nationalparken indeholder 8 forskellige Natura 2000-områder



En værdifuld kulturarv præger hele området. Dette fra store herregårdsmiljøer til købstæder,
skipperbyer, og små kystkulturmiljøer. Den maritime historie er tydelig i området og blandt andet
ved at den største danske koncentration af gamle træskibe fortsat sejler i Øhavet. Den maritime
historie er en væsentlig del af den nationale kulturarv.



Den gennemførte borgerinddragelse er den mest omfattende af sin art i Danmark. En ekstern
evaluering af processen konkluderer ”På sin vis kan man hævde at Nationalpark Det Sydfynske
Øhav fremstår som et state-of-the-art-eksempel på moderne borgerinddragelse i forhold til
nationalparker i Danmark”.



Igennem 10 års arbejde med Naturturisme I/S er der en stor erfaring og tradition for at samle
kommuner og interesseorganisationer (landbrug, DN, skovbrug. Friluftsrådet mv.) i en selvstændig
organisation med eget budget, sekretariat og bestyrelse. Disse erfaringer vil sikre en hurtig
organisering og dermed hurtige resultater i den nye nationalpark.

Samlet set vil vi med Nationalpark Det Sydfynske Øhav få en dansk nationalpark, som rummer meget store
naturværdier på både land og hav. Denne kombination giver også helt unikke muligheder for at opbygge et
alsidigt friluftsliv, så hele befolkningen kan få gavn og glæde af den nye nationalpark.
Vi håber, at miljøministeren vil se med velvilje på vores ansøgning, og give denne håndsrækning til også at
udvikle og sikre arbejdspladser på Sydfyn. Vi står naturligvis til rådighed for yderligere informationer.
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Kontakt vedrørende denne ansøgning kan ske til hver enkelt borgmester eller via:
Naturturisme I/S – Att. Sekretariatschef Rico Boye Jensen – rico.jensen@svendborg.dk
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