Nyhedsbrev nr. 4 - april 2009
Nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav
FORTALERE OG MODSTANDERE flokkes omkring den blå idevogn, som i disse
uger triller rundt og spørger: Skal vi have en nationalpark i Det Sydfynske Øhav?
Indtil videre har det rullende informationscenter besøgt Ærø, Langeland, Tåsinge,
Thurø og Svendborg, og i denne uge indtages Faaborg-området med
borgmestermodtagelse på Faaborg Havn fredag 1. maj kl. 15.30. Bo Andersen
kommer sejlende, traileren kommer trillende og gæsterne får en forfriskning - lokal
æblemost eller øl - når borgmesteren har løsnet det grønne silkebånd.
Idevognen har indtil nu haft cirka 300 gæster. Nogle smutter bare lige forbi med et
muntert tilråb: - Det kan kun gå for langsomt med den nationalpark! Andre
medbringer gode ideer til, hvordan parken kan forbedre livet for mennesker, dyr og
planter i Øhavet. Nogle er skeptiske og stiller en masse gode spørgsmål. En snes
borgere har henvendt sig for direkte at protestere.
Modstanderne er især landmænd, som frygter, at nye og skrappere miljøregler vil
begrænse deres mulighed for at drive landbrug, og borgere, som er nervøse for, om
deres by eller egn bliver omdannet til et reservat eller overrendt af turister.
Medarbejderne i idevognen lytter til alle, præciserer, at en nationalpark hverken kan
eller skal indføre nye restriktioner og at den danske model for nationalparker er
karakteriseret ved, at der er plads til både mennesker , dyr og natur.
Men alle væsentlige input fra borgerne - for og imod og spørgsmål - skrives ind på
www.nationalparksydfyn.dk, og alle engagerede borgere opfordres til at blande sig i
debatten på hjemmesiden og evt. dér melde sig ind i de arbejdsgrupper, som etableres
til efteråret.
HVORFOR KUN DEN HALVE Ø? På Langeland spurgte folk igen og igen,
hvorfor kun cirka halvdelen af øen er med i det såkaldte undersøgelsesområde – altså
det område på Sydfyn og øer, som nationalparken formentlig skal ligge inden for. Den
grundige forklaring ligger på hjemmesiden, nemlig i form af et notat, som ligger til
grund for, at nationalparkundersøgelsens styregruppe besluttede netop dette
undersøgelsesområde: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=68
En kortere udgave, som forklarer grænserne på netop Langeland, ligger på
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=21

Sekretariat for Nationalparkundersøgelse
Kullinggade 31E DK-5700 Svendborg Tel. +45 6223 3045 post@nationalparksydfyn.dk www.nationalparksydfyn.dk

Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:
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PÅ VEJ TIL DIG: Idevognen kører videre de næste 10 uger, og på et tidspunkt
parkerer den inden for en radius af 10 kilometer fra dig. Den besøger også alle de
beboede småøer, for så vidt som den kan transporteres derud. Vognen er altid
bemandet af en medarbejder fra nationalparksekretariatet , naturfaglig konsulent Peter
Blanner eller kommunikationskonsulent Jette Purup, samt en miljømedarbejder fra
kommune, hvor den gør holdt. Hele køreplanen ligger nu fast - se den på
www.nationalparksydfyn.dk
50.000 INFORMATIONSAVISER om nationalparken havnede i ligeså mange
brevsprækker på Sydfyn og Øer op til påske, og de udløste livlig trafik på
nationalparkprojektets hjemmeside. Mange har stillet spørgsmål, afleveret ideer eller
udtrykt bekymring. Og som med idevognen: Alle spørgsmål/svar, forslag og
formodede problemer af mere generel interesse kan læses på hjemmesiden.
Hvis du ikke har fået avisen, ligger den fremme på biblioteker og
borgerservicekontorer i de fem øhavskommuner, og ellers send en mail:
jette@nationalparksydfyn.dk. Vi leverer også gerne en større stak informationsaviser
til skoler, uddannelsesinstitutioner eller foreninger, som vil studere
nationalparkprojektet nærmere.
FLOTTE FOTOS: Da hjemmesiden gik i luften i slutningen af marts, udskrev vi en
fotokonkurrence, som allerede har resulteret i over 40 flotte skud fra Øhavet.
Konkurrencen slutter fredag 1. maj, og så træder dommerkomitteen sammen. Onsdag
6. maj offentliggøres vinderen på http://www.nationalparksydfyn.dk, hvor man også
kan studere alle billederne. Præmien er sejltur for familie og/eller venner, 15 i alt,
med M/S Helge, den gamle, populære turbåd på Svendborgsund.
Venlig hilsen
Jette Purup, kommunikationskonsulent - jette@nationalparksydfyn.dk 3017 4746
Peter Blanner, naturfaglig konsulent - peter@nationalparksydfyn.dk 3017 4747
Rico Boye Jensen, sekretariatschef - rico@nationalparksydfyn.dk
PS: NYHEDSBREVET har nu 411 abonnenter, og kender du nogen, som kunne
have glæde af det, så foreslå dem at gå ind på hjemmesiden
http://www.nationalparksydfyn.dkog melde sig til. Det er jo vældig nemt! Ønsker du
ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du ligeså nemt melde fra - skriv din mailadresse i
feltet NYHEDSBREV og klik på Afmeld.

