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Nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav
IDEER MYLDRER FREM
269 TILMELDINGER TIL ARBEJDSGRUPPER
SMÅØER HOLDT DERES EGET SEMINAR
NATIONALPARK PÅ FACEBOOK
1900 NEJ-SIGERE PÅ LANGELAND
SIDSTE FRIST I FOTOKONKURRENCE
ET MYLDER AF IDEER
Tre af fire hovedarbejdsgrupper har nu kastet sig ud i arbejdet med at finde ud af, hvilken forskel,
en eventuel nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav vil gøre.
Grupperne slap en masse ideer løs allerede på deres første møder. De blev allesammen skrevet op
og ligger nu på hjemmesiden under de respektive grupper Her kan alle også studere de mange
ideer, som borgere fra hele området har afleveret under forårets togt med nationalparkundersøgelsens idevogn og de seneste måneders mange borgermøder.
Materialet danner grundlag for det videre arbejde på gruppernes møde nummer to, som også skal
forholde sig til de bekymringer, som udsigten til en enventuel nationalpark giver anledning til, og
bringe dem med i det videre arbejde.
GODT FRA START
Kulturhistoriegruppen mødtes første gang 19. oktober. Her præsenterede museumsinspektør Peter
Thor Andersen, Faaborg, en redegørelse for de kulturhistoriske værdier i området,
"Herregårdslandskaber og kystkultur", som er udarbejdet specielt til nationalparkundersøgelsen.
Også naturgruppen, som holdt sit første møde 26. oktober, blev forsynet med et godt grundlag for
det videre arbejde, nemlig de tre analyser: "Natur i Det Sydfynske Øhav", "Landskaber og
landskabselementer" og "Kystfugle i Det Sydfynske Øhav".
Alle analyserne kan læses og printes her
Friluftsgruppen fik på sit første møde 2. november præsenteret en analyse af de eksisterende
muligheder for friluftsudfoldelser og potentialet for forbedringer. Den endelige udgave er lidt
forsinket, men vi forventer af lægge den på hjemmesiden 20. november.
Den fjerde gruppe - erhvervsgruppen - holder sit første møde 7. december.
TRE FORMÆND VALGT
De tre grupper har valgt hver en formand, som i samarbejde med sekretariatet skal forberede
møderne og sørge for, at gruppen holder både tonen og kursen frem mod målet. Til alle tre
formandsposter blev opstillet to kandidater, og valget var hemmeligt og skriftligt.
Formand for kulturhistoriegruppen: IT-direktør Rudi Rusfort Kragh, Vester Skerninge.
Formand for naturgruppen: Fhv. godsejer Gustav Berner, Holstenshuus ved Faaborg.
Formand for friluftsgruppen: Freelance-journalist Mette Marie Hansen, Peterskov ved Troense.
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ÆRØ KOMMUNE

LANGSTRAKT DEMOKRATISK PROCES
Gruppernes helt overordnede opgave er at finde ud af, om Det Sydfynske Øhav har de kvaliteter,
der skal til for at blive nationalpark, og hvordan vi i bekræftende fald kan leve op til formålene: At
bevare og styrke naturen, kulturarven, friluftslivet og erhvervslivet i området.
Grupperne mødes en gang om måneden frem til og med marts. Derefter samles deres materiale til
en rapport - et udkast til nationalparkplan - som først nationalpark-undersøgelsens styregruppe og
derefter de fem kommunalbestyrelser får til behandling. Hvis de mener, projektet tegner lovende,
sender de planen ud i offentlig høring blandt alle kommunernes borgere i otte uger næste efterår, før
de tager endelig stilling til, om de vil ansøge miljøministeren om at udpege området til nationalpark.
Det er altså en lang og særdeles grundig demokratisk proces, medlemmerne af grupperne har kastet
sig ind i. Desto mere glædeligt er det, at grupperne tilsammen har 269 tilmeldte, fordelt med 45 i
kulturhistoriegruppen, 86 i naturgruppen, 69 i friluftsgruppen. Erhvervsgruppen har indtil videre 69
medlemmer, men den starter altså først 7. december.
ÅBNE GRUPPER, ÅBNE MØDER
De fire hovedarbejdsgrupper er totalt åbne, endda i dobbelt forstand. Enhver kan melde sig til, og
alle optages. Desuden bestemmer du selv, hvor mange møder, du vil deltage i, blot forventer vi, at
medlemmerne sætter sig ind i det materiale, som udsendes til alle tilmeldte nogle dage før mødet.
Af samme grund - og af hensyn til forplejningen - ser vi gerne, at du melder sig ind i den
pågældende gruppe senest fem dage før det møde, du ønsker at deltage i. Når du én gang har meldt
dig ind i en gruppe, modtager du derefter alt materiale til samtlige møder i gruppen. Meld dig til her
Se mødeplan i bunden.
START DIN EGEN GRUPPE
Nogle borgere har mest lyst til at beskæftige sig med, hvad deres eget lokalområde kan bidrage med
til en nationalpark - og omvendt: Hvad kan området få ud at være med? For dem er muligheden at
oprette en lokal arbejdsgruppe. Det har borgere allerede gjort på Helnæs og på Langeland. Læs
mere om dem her og anmeld oprettelse af en lokal arbejdsgruppe her.
ØBOERE MØDTES OM NATIONALPARK
Beboere fra fem af de otte sydfynske småøer var i weekenden 23.-25. oktober samlet i Svendborg
for at diskutere nationalpark. Arrangørerne, Mogens Windeleff, Lyø, og Martin Jørgensen, Skarø,
som begge er medlemmer af nationalpark-undersøgelsens styregruppe, fortæller fra seminaret:
"Der blev formuleret mange fantasifulde og gode indspark til nationalparksprojektet inden for
emnerne Natur, Kultur, Friluftsliv og Erhverv. Der var en erkendelse af, at turisme er en væsentlig
indtægtskilde, som man på de små øer skal være bedre til at udnytte. Turismen skal ikke
nødvendigvis øges, snarere skal vi være bedre til at lave forretning på gæsterne. Turisternes adfærd
bør styres, da turisme og naturhensyn ikke naturligt går hånd i hånd. Og en væsentlig målsætning i
en nationalpark må være at styrke alle erhverv og bosætningen. Vel og mærke også med tanke på de
beboere, der i dag bor på de små øer, og ikke kun potentielle tilflyttere. Ligesom en lokal
forvaltning af bæredygtig jagt og fiskeri bør være mulig."
Når øboerne er færdige med at sammenskrive synspunkter og ideer fra seminaret, bliver materialet
lagt på www.nationalparksydfyn.dk under de respektive arbejdsgrupper. Kig efter "Indspark fra
småøerne".
De otte småøer i Det Sydfynske Øhav: Avernakø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Hjortø, Lyø, Skarø og
Strynø.
NATIONALPARKEN PÅ FACEBOOK
Nationalparkprojektet i Det Sydfynske Øhav er emne for en gruppe på Facebook, Nationalpark
Sydfyn, hedder den. Gruppen er oprettet af Michael Martin Jensen, Tranekær, som "et
samlingspunkt for de personer og de organisationer, der ønsker en saglig og fordomsfri debat om
muligheden for at skabe en nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav. Gruppen skal blive et
forum for de aktive borgere og organisationer, der ser muligheder frem for problemer og som ser

fremad i stedet for bagud. Den skal være et frirum for drømme og håb om en bæredygtig udvikling
af Det Sydfynske Øhav til glæde og gavn for hele Fyn."
Nationalparkprojektet diskuteres også i en anden Facebook-gruppe, nemlig Øhavets Venner. Den er
stiftet af Bjarne Bekker, Skårup, som beskriver den sådan her: "Med udgangspunkt i den tiltagende
afvandring fra øerne - og fjernelse af al offentlig service - er det mit ønske at samle venner af Det
Sydfynske Øhav, så øboerne ikke skal kæmpe alene. Mens ø efter ø bliver rigmandsghetto, er der
bevilget 16 millioner til en undersøgelse om, hvorvidt Øhavet skal være nationalpark. Fair nok.
Måske. Men promoveringen af det, der ikke kommer fra Folket, men overfra til Folket, må gerne
blive mere nuanceret - at vi ikke ender med Det sydfynske Sommer-Øhav. Hvad er øerne uden
beboere? Uden færger? Uden sjæl? Uden liv..."
Begge grupper er fuldt offentligt tilgængelige, men adgang forudsætter naturligvis, at man er
medlem af Facebook.
Endelig omtales nationalparkprojektet jævnligt på hjemmesiden mitsvendborg.dk - her
1900 UNDERSKRIFTER PÅ LANGELAND
Ifølge Fyns Amts Avis 5. november 2009 har cirka 1900 langelændere skrevet under på, at de siger
nej til en eventuel nationalpark. Underskrifterne er indsamlet af en gruppe langelændere og blev
afleveret til øens borgmester Knud Gether 4. november 2009.
NU HASTER DET
Vinteren er på vej, men du kan nå det endnu: Fristen for at indlevere fotos til nationalparkundersøgelsens fotokonkurrence udløber 15. november kl. 24.00. Vinderen af konkurrencen kan
invitere hele familien eller en stor flok venner ganske gratis på Naturama i Svendborg. Se
betingelserne og aflever dit bidrag her
Venlig hilsen
Jette Purup
kommunikationskonsulent i Nationalparksekretariatet
jette@nationalparksydfyn.dk
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet? Gå til www.nationalparksydfyn.dk og klik på ”Afmeld” i
boksen NYHEDSBREV De første ni udgaver af nyhedsbrevet kan læses her
MØDEPLAN FOR HOVEDARBEJDSGRUPPERNE
Alle møderne i grupperne holdes hos Nationalparksekretariatet, Abildvej 5 i Svendborg.
Kulturhistoriegruppen
Tirsdag 10. november kl. 18:00-22:00
Onsdag 13. januar kl. 18:00-22:00
Torsdag 11. februar kl. 18:00-22:00
Lørdag 06. marts kl. 10:00-16:00
Naturgruppen
Tirsdag 24. november kl. 18:00-22:00
Onsdag 20. januar kl. 18:00-22:00
Torsdag 18. februar kl. 18:00-22:00
Lørdag 13. marts kl. 10:00-16:00

Friluftsgruppen
Tirsdag 01. december kl. 18:00-22:00
Onsdag 27. januar kl. 18:00-22:00
Torsdag 25. februar kl. 18:00-22:00
Lørdag 20. marts kl. 10:00 - 16:00
Erhvervsgruppen
Mandag 07. december kl. 16:30-20:30
Tirsdag 19. januar kl. 16:30-20:30
Onsdag 10 februar kl. 16:30-20:30
Torsdag 04. marts kl. 16:30-20:30
Lørdag 27. marts kl. 10:00-16:00

