Svendborg 27. januar 2010

Nyhedsbrev nr. 12 - januar 2010
Nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav
I denne udgave:
TRÆK I DEN RØDE STREG
IDEER TAGER FORM
HVORFOR KALDES DET EN UNDERSØGELSE?
SNEEN VÆLTER IND PÅ HJEMMESIDEN
MANDAG SIDSTE FRIST FOR PROJEKTSTØTTE-ANSØGNING
HVOR SKAL GRÆNSEN GÅ?
Hvor meget - eller lidt - skal den fylde, den måske kommende nationalpark i Det Sydfynske Øhav?
Og hvor skal den ligge? Spørgsmålene kommer på dagsordenen, når tre af hovedarbejdsgrupperne
mødes næste gang, og alle kan deltage i møderne og debatterne.
Den røde streg har allerede skabt livlig diskussion. På vores hjemmeside kan du både læse forslag,
som gør nationalparken meget mindre end det undersøgelsesområde, styregruppen har meldt ud,
men sandelig også nogle, der får den til at sprede sig gevaldig meget mere. Forslagene spænder fra
at begrænse nationalparken til selve Øhavet med de otte beboede småøer og til at tage hele
Langeland, hele Ærø, alle købstæderne og skipperbyerne samt området nordøst for Svendborg og
Jordløse Bakker med! Læs her
GRUPPER BYDER IND I FEBRUAR
Tre af de fire arbejdsgrupper under nationalpark-undersøgelsen skal nu komme med deres bud på
stregen. De har hver for sig peget på lokaliteter, hvor en nationalpark kan gøre en forskel med
hensyn til at sikre natur og kulturarv og folks adgang til værdierne. Derudfra vil de nu prøve at blive
enige om en - eller flere! - streger. Så lægger styregruppen de forskellige streger oven i hinanden,
kombinerer dem med de mange andre borgeres input og foreslår én streg - eller flere...
Til sidst tager de fem involverede kommunalbestyrelser stilling til afgrænsningen, og så kommer
den i offentlig høring i otte uger til efteråret sammen med resten af nationalparkplanen. Til allersidst
- engang til næste år - får miljøministeren ordet, hvis projektet ellers når så langt.
ALLE KAN TRÆKKE I STREGEN
Lige her og nu i februar har alle borgere mulighed for deltage i afgrænsnings-snakken i
arbejdsgrupperne:
Kulturhistoriegruppen holder møde torsdag 11. februar kl. 18-22
Naturgruppen: torsdag 18. februar kl. 18-22
Friluftsgruppen: torsdag 25. februar kl. 18-22
Erhvervsgruppen er lidt forsinket, men holder sine kommende møder 10. februar, 4. marts, 25.
marts og 17. april. Gruppen diskuterer afgrænsning 25. marts kl. 18-22.
Arbejdsgrupperne mødes altid i Nationalparksekretariatet, Abildvej 5 i Svendborg.
IDEERNE SAMLES
Siden oktober har energiske borgere knoklet med at finde ud af, hvad Sydfyn og Øer kan bruge en
eventuel nationalpark til: Hvad skal vi putte i den, hvis vi skal have den? Hvor og hvordan kan den
gøre en forskel?
Sekretariat for Nationalparkundersøgelsen
Nationalparkundersøgelsen
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

Borgerne udfolder sig i fire hovedarbejdsgrupper med 21 undergrupper og syv lokale
arbejdsgrupper (på Helnæs, Ærø, Tåsinge, Langeland, Tranekær, Svendborg - og én for skovbrug).
Undergrupperne er ved at finpudse deres oplæg, og på det næste møde i henholdsvis kulturhistorie-,
natur- og frilufts-gruppen - det møde, som også skal diskutere afgrænsning - præsenterer
sekretariatet en første sammenskrivning til drøftelse.
Kulturhistoriegruppen fokuserer på bl.a. søfartens historie, samspillet mellem land og vand og
kystkulturen, men kommer også med et udspil til, hvordan litteratur, visuel kunst og musik kan
formidles, og et forslag til et digitalt kulturmiljøatlas og etablering af et KulturArkitekturCenter i
nationalparken.
Fra naturgruppen foreslås bl.a. at der oprettes nye vådområder og skove, og gøres en samlet
indsats for at bevare strandengene i hele undersøgelsesområdet, for at udvikle "blomstrende
landskaber" og etablere flere stenrev i Øhavet til gavn for både vandkvaliteten og dyre/plantelivdet.
Friluftsgruppen arbejder blandt meget andet med forslag om at skaffe bedre adgang til kysterne,
kortlægge alle eksisterende stier og småveje for vandrere, etablere nye stier for cyklister og ryttere
og bedre forhold for dykkere, mountainbikere, jægere og lystfiskere. Desuden kan der etableres et
korps af kyndige og lokale Øhavsguider, en superudbygget hjemmeside for nationalparken samt
iværksættes aktiviteter, som inddrager både fastboende og turister i naturplejeprojekter, foreslår
gruppen.
Alle er velkomne til at gå ind i debatten på gruppemøderne (se ovenfor), men man bør orientere sig
i materialet på gruppens underside på www.nationalparksydfyn.dk, før man møder op.
EN BEDRE PROCES?
Under hver af hovedarbejdsgrupperne er dannet en gruppe, som arbejder med forslag til en bedre
beslutningsproces frem mod og i en eventuel nationalpark. De er især optaget af at sikre
frivillighed, lokal forankring og lodsejeres indflydelse. De mener i øvrigt, at der er afsat for kort tid
til nationalparkundersøgelsen, men indtil videre fastholdes tidsplanen, som findes her.
FIND OPLÆG HER
Alle undergruppernes oplæg ligger på nationalpark-undersøgelsens hjemmeside under de respektive
hovedarbejdsgrupper:
Kulturhistoriegruppen
Naturgruppen
Friluftsgruppen
HVORFOR IDEER FØR AFGRÆNSNING?
Sekretariatet er blevet spurgt, hvorfor hovedarbejdsgrupperne har udviklet konkrete ideer til
nationalparkens indhold før diskussionen om afgrænsningen, altså placering og størrelse. Det
omvendte havde været bedre, mener nogle. Men strategien har været, at arbejdsgrupperne først
skulle finde ud af, hvor nationalparkværdierne ligger: Hvilke delområder har kvaliteterne eller kan
udvikles til værdifulde dele af en nationalpark? Når disse områder er defineret - og billedet er som
sagt ved at tegne sig - kan man trække stregen rundt om dem, og så har man et forslag til en
nationalpark. Sagt på en anden måde: Indholdet bestemmer formen, ikke omvendt.
HVORFOR KALDES DET EN "UNDERSØGELSE"?
Sekretariatet er også blevet spurgt, hvorfor vi kalder projektet en nationalparkundersøgelse, når en
væsentlig del af arbejdet går ud på at få ideer til, hvilken forskel, en nationalpark kan gøre i det
sydfynske.
Udgangspunktet i 2008 var - som nogle måske husker - at de fem kommunalbestyrelser
(Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Assens) besluttede at få undersøgt muligheden
af at etablere en nationalpark i det Sydfynske Øhav. De tre væsenligste forudsætninger for, at en
nationalpark kan etableres, er:
1. Det skal dokumenteres, at området har landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige
kvaliteter af national og international værdi.

Dette var de færreste nok i tvivl om på forhånd, men det er nu undersøgt og dokumenteret gennem
de analyser, som styregruppen har fået eksperter til at foretage, og som alle ligger på hjemmesiden
under de respektive hovedarbejdsgrupper.
2. Det skal være afdækket, hvordan de lokale beboere ønsker at området skal udvikle sig på kort og
længere sigt.
Det er det, hovedarbejdsgrupperne er i fuld gang med at undersøge.
3. Det skal afdækkes, om der er lokal opbakning til at etablere en nationalpark.
Det kan først afdækkes, når punkt to er opfyldt - altså når vi ved, hvad den del af lokalbefolkningen,
som engagerer sig i arbejdet, finder frem til. Om opbakningen er til stede, vil især vise sig, når
følgende tager stilling i nævnte rækkefølge: Styregruppen, kommunalbestyrelserne, alle borgere i de
fem kommuner i otte ugers høring og igen styregruppen og kommunalbestyrelserne. Se tidsplanen
her.
EN NY PÅSTAND
Sekretariatet har mødt den påstand, at den danske Lov om Nationalparker ikke duer for Det
Sydfynske Øhav, fordi andelen af private arealer i undersøgelsesområdet her er så meget større end
i de to nationalparker, som er indviet indtil nu, Thy og Mols. De omtrentlige tal for private arelaer
er: Thy cirka 25 procent, Det Sydfynske Øhav cirka 45 procent (idet Øhavet tæller som offentligt
areal) og Mols cirka 75 procent.
- OG EN GAMMEL
At en nationalpark medfører nye restriktioner og mere tvang er fortsat en udbredt opfattelse, så vi
gentager uddrag af paragraf 14 i Lov om Nationalparker, som fastsætter, hvad en nationalpark kan,
nemlig "indgå frivillige aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift, naturgenopretning, styrkelse af
kulturhistoriske værdier og offentlighedens adgang."
SIDSTE UDKALD: SØG STØTTE SENEST PÅ MANDAG
Nationalpark-undersøgelsen har cirka tre millioner kroner at fordele i støtte til konkrete projekter i
2010. Projekterne skal være eksempler på, hvad der kan komme mere af, hvis Sydfyn og Øer får en
nationalpark. De skal altså leve op til et eller flere af formålene med danske nationalparker: At
beskytte eller styrke natur- og kulturværdier, give folk bedre adgang til værdierne og fremme
erhvervslivet/bosætningen. Læs meget mere om kriterierne her, og send din ansøgning, så vi
modtager den senest på mandag, 1. februar.
FOTOKONKURRENCE - NU MED SNE
Da vi 15. december udskrev vinterens fotodyst i regn og rusk og gav den overskriften "Med eller
uden sne", satsede vi ikke på, at det ville vælte ind med snebilleder. Men prøv at tjekke
hjemmesiden her - og ta' konkurrencen op! Præmien er en aktiv eftermiddag på naturskolen Trente
Mølle ved Faaborg for op til 15 voksne og børn.
ÆLDRE NYHEDER PÅ HJEMMESIDEN
De første 11 udgaver af nationalpark-undersøgelsens nyhedsbrev ligger her
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