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Nyhedsbrev nr. 5 - maj 2009
Nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav

Læs om blandt andet
• EN STOR MISFORSTÅELSE
• VINDER KÅRET I FOTOKONKURRENSE
• FUGLE MARKERER SIG I DEBATTEN
• BEDRE SERVICE PÅ HJEMMESIDEN
• DRONNINGEN INDVIER NATIONALPARK
INTET ER AFGJORT
Debatten om nationalpark eller ej i Det Sydfynske Øhav er nu i fuld gang - i
idevognen, ved borgermøder, på hjemmesiden og i medierne.
Synspunkter mødes, meninger brydes, og sådan skal det være. Men desværre
dukker en misforståelse op igen og igen: Mange tror, at sagen er afgjort på
forhånd. At etableringen af nationalparken i realiteten er besluttet for længst, og at
det er foregået langt væk fra Sydfyn.
Derfor dette: Beslutningen om at undersøge, hvorvidt Øhavet skal være en
nationalpark, er fostret i de fire sydfynske kommunalbestyrelser. Det er altså en
ren lokal afgørelse, at vi nu overhovedet drøfter spørgsmålet.
Det er også en lokal styregruppe, bestående af politikere og repræsentanter for en
række lokale organisationer, der har tilrettelagt den lange og grundige
borgerinddragelsesproces, som startede 1. marts og fortsætter til jul næste år.
Borgerne kan få indflydelse i flere faser, og i sidste ende er det den lokale
styregruppe, der indstiller, og de sydfynske kommunalbestyrelser, der træffer
beslutningen: Skal Øhavet være nationalpark eller ej? Altså: Initiativet er lokalt,
intet er afgjort og beslutningen træffes lokalt, hvis nationalparken skal etableres.
Dog kan miljøministeren i den allersidste ende sige nej, selv om lokalpolitikerne
eventuelt siger ja.
Læs mere om processen på www.nationalparksydfyn.dk
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

THURINER VANDT
Blandt 60 flotte motiver har en strandeng på Thurø vundet førstepræmien i
fotokonkurrencen på www.nationalparksydfyn.dk Billedet er taget af pensioneret
skibsfører Aage Christensen, Thurø.
Dommerkomiteen, hvis formand var borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø (som
også er formand for nationalparkundersøgelsens styregruppe), udtaler om fotoet:
”Billedet fra strandengen ved Thurø Rev er et flot eksempel på Det Sydfynske
Øhavs natur: Strandengen med sit unikke blomsterflor, en naturtype, der udgør
grundlaget for de tusindvis af vadefugle, måger og terner, der yngler hér.”
Aage Christensen oplyser af hensyn til fotoentusiaster, at billedet er taget
med et Nikon Coolpix 7900, som er holdt sammen med elastikker…
Alle fotos kan ses på www.nationalparksydfyn.dk en uge endnu. Så starter
vi forfra med en ny konkurrence.
NATIONALPARKKUNST I VESTER SKERNINGE
Fra i dag - torsdag 14. maj til torsdag 21. maj - udstiller billedkunstner
Tilde Louise Carlsen, Ballen, akvareller med grafisk tryk, malerier og
video i Den gamle Krosal på Krovej i Vester Skerninge.
Tilde Louise Carlsen bor og arbejder på Øhavsstien ved Ballen og har
ladet sig inspirere til en række billeder af nogle af de fugle, man møder på
stierne derude. Nogle af fuglene ytrer sig om deres syn på nationalparkprojektet med en vis skepsis - læs og se hvordan på
www.nationalparksydfyn.dk eller mød dem i krosalen i denne og næste
uge. Alle dage kl. 13.00-17.30. Der er gratis adgang.
AVIS PÅ HJEMMESIDEN
50.000 informationsaviser om nationalparkprojektet blev fordelt til ligeså mange
husstande på Sydfyn og øer op til påske. Men enkelte stedet svigtede omdelingen undskyld! Desuden har en hel del mennesker uden for området vist interesse for avisen.
Derfor ligger den nu på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk - her kan den både
læses, downloades og printes.
DAGSORDENER OG REFERATER PÅ HJEMMESIDEN
Nationalparkundersøgelsen ledes af en styregruppe (se ovenfor) og en rådgivende
følgegruppe af embedsmænd. Sammensætningen af begge grupper kan ses på
hjemmesiden, og som noget nyt lægges både dagsordener og referater fra begge grupper
på www.nationalparksydfyn.dk Dagsordener og referater af samtlige møder i begge
grupper siden nationalparkundersøgelsens start er tilgængelige nu.
SKRIV ET BREV ELLER POSTKORT
Mange stiller spørgsmål om nationalparkprojektet via formularen på hjemmesiden, i
idevognen eller ved borgermøder, og vi offentliggør alle svar af bredere interesse på
hjemmesiden. Senest har vi svaret på, hvorfor Faaborg og andre byer ikke er med i det
såkaldte undersøgelsesområde og på, hvordan en eventuel nationalpark kan gavne
erhvervslivet.

Men ikke alle har lyst eller adgang til at skrive via internettet, så borgere kan naturligvis
også skrive et ”rigtigt” brev eller postkort med et spørgsmål, en bekymring eller en ide
til nationalparkundersøgelsen. Adressen er Abildvej 5A, 5700 Svendborg.
NYT FRA DE ANDRE
Dronning Margrethe har på invitation fra miljøminister Troels Lund Poulsen sagt ja til at
indvie den kommende nationalpark på Djursland. Ud over dronning Margrethe og
miljøministeren vil også vicestatsminister Lene Espersen være til stede ved indvielsen af
Nationalpark Mols Bjerge lørdag 29. august. Med den royale indvielse får Danmark sin
nationalpark nummer to efter Nationalpark Thy, der åbnede sidste sommer.
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