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Nyhedsbrev nr. 11 - december 2009
Nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav
EN POSE PENGE TIL PROJEKTER - tre millioner i spil
ARBEJDSGRUPPER I FULD GANG - ideer sættes til debat
NY KUNSTNER I GALLERIET - fem pip fra Tåsinge
VIND VINTERENS FOTODYST - og få en masse motion
OTTE NYE MEDLEMMER AF STYREGRUPPEN - og to gamle
THY HAR EN PLAN - eller i hvert fald et forslag til én
TRE MILLIONER TIL KONKRETE PROJEKTER
Takket være især Nordea Fonden har nationalparkprojektet en pæn pose penge at dele ud af til
konkrete projekter. Formålet med projekterne skal være at vise, hvordan man arbejder med en
nationalpark - hvad vil der komme mere af, hvis Sydfyn & Øer bliver en nationalpark?
Det betyder, at projekter for at få støtte skal leve op til et eller flere af nationalparkens formål: At
beskytte eller styrke natur- og kulturværdier, give folk bedre adgang til naturen og/eller fremme
erhvervslivet og bosætningen.
Alle kan søge, men projekterne skal gennemføres inden for nationalparkprojektets
undersøgelsesområde
En række andre betingelser skal opfyldes, og de kan læses på vores hjemmesidde
nationalparksydfyn.dk her hvor der også ligger et ansøgningsskema. Nationalparksekretariatet skal
have ansøgningen i hænde senest mandag 1. februar kl. 12.
Budgettet til konktrete projekter var ved nationalparkundersøgelsens start 5,3 mio. kr. Godt to mio.
kr. er uddelt - eksempler på projekter, som allerede har modtaget støtte, ligger på hjemmesiden.
Tilbage til fordeling i foråret 2010 er cirka tre mio. kr.
Hvis du vil vide mere om puljen: Kontakt sekretariatschef Rico Boye Jensen 3017 4452 eller
kommunkationskonsulent Jette Purup 3017 4746 eller send en mail til post@nationalparksydfyn.dk
ARBEJDSGRUPPER VOKSER
Folk bliver ved med at melde sig ind i de fire hovedarbejdsgrupper under nationalparkundersøgelsen.
Naturgruppen har nu 89 tilmeldte, erhvervsgruppen 80, friluftsgruppen 74, kulturhistoriegruppen 47
- en del flere end forventet.
Det kniber lidt mere med fremmødet , cirka halvdelen deltager i møderne. Men det er jo helt i
orden, alle kan komme og gå, som de ønsker, og nogle har sikkert tilmeldt sig blot for at modtage
det materiale, sekretariatet sender ud før og efter hvert møde. Nye medlemmer er fortsat velkomne,
uanset om de vil være aktive i de næste spændende faser eller blot følge med på sidelinjen.
Tilmelding her
Sekretariat for Nationalparkundersøgelsen
Nationalparkundersøgelsen
Abildvej 5A, 2. th. DK-5700 Svendborg Tel. +45 6223 3045 post@nationalparksydfyn..dk www.nationalparksydfyn.dk

Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

I DYBDEN MED IDEERNE
Tre af arbejdsgrupperne - natur, friluft og kulturhistorie - har nu dannet i alt 21 undergrupper, som
arbejder med at konkretisere de mange løse ideer fra gruppernes første møde. På det tredje møde i
januar (se planen herunder) præsenterer de det, de har fundet frem til og lægger op diskussion og
flere input til bekrivelserne af, hvad en nationalpark kan/skal byde på. ALLE, også nye deltagere, er
velkomne til møderne. Alt arbejdsmateriale incl. de ideer, grupperne arbejder med, ligger her:
Naturgruppen
Kulturhistoriegruppen
Friluftsgruppen
BEKYMRINGER TAGES ALVORLIGT
Ideen om at oprette en nationalpark giver dybe panderynker hos nogle af arbejdsgruppernes
medlemmer. De fleste af bekymringerne handler om, at den private ejendomsret eller retten til at
drive landbrug, fiske og gå på jagt vil blive indskrænket, og derfor har alle arbejdsgrupperne indført
nogle grundregler for deres forslag. Den vigtigste regel er, at uanset hvad, de hitter på, skal det
kunne gennemføres ved frivillige aftaler.
En anden stor gruppe af bekymringer handler om, at beslutningsprocessen ikke skulle være
demokratisk. Derfor har de tre grupper hver etableret en undergruppe, som skal komme med forslag
til en anden model - både for, hvordan beslutningen ja/nej skal træffes, og hvordan en eventuel
nationalpark skal styres.
ANALYSE FORSINKET
Erhvervsgruppen kom lidt senere i gang end de øvrige tre grupper og mødtes første gang 7.
december. Gruppen fik præsenteret et oplæg til en erhvervsøkonomisk analyse for de fire sydfynske
kommuner. Den laves af NIRAS konsulenterne og skal rumme både en status og en handlingsplan,
altså forslag til, hvordan en nationalpark eventuelt kan styrke erhvervslivet og bosætningen på
Sydfyn og Øer.
Desværre er analysen lidt forsinket, og det betyder, at erhvervsgruppens møde nr. 2 er udsat i tre
uger. Se mødeplan herunder.
På gruppens første møde udviklede medlemmerne en stribe ideer til videre bearbejdning på møde
nr. 2. Ideerne ligger her: Erhvervsgruppen
TO ØBOER SKAL STYRE ERHVERVSGRUPPEN
Som formand for erhvervsgruppen valgte medlemmerne Martin Jørgensen, indehaver af firmaet
Biosynergy på Skarø. Næstformand blev landmand Ole Jørgensen, Bjerreby, Tåsinge.
LOKALGRUPPER PÅ SYDFYN OG ÆRØ - OG EN SKOVGRUPPE
Krumtappen i nationalparkundersøgelsen lige nu er de fire hovedarbejdsgrupper. Men borgere, som
gerne vil fokusere på deres eget lokalområde eller erhverv og/eller synes, der er meget langt til
Svendborg, kan oprette en lokal arbejdsgruppe.
Tre nye grupper er kommet til: "Ærø Lokalgruppe" har som formål at samle ærøboere, som vil være
med til at formulere nogle ærøske indspark til nationalparkundersøgelsen på tværs af de fire
hovedtemaer kulturhistorie, natur, friluftsliv og erhvervsliv/bosætning. Tovholder: Kaj Allan
Jørgensen 6252 2500/2012 5044 hanne.kaj@gmail.com
Gruppen "Natur i Svendborg Kommune" arbejder på et forslag om at skabe korridorer mellem den
vestlige og østlige del af den evt. nationalpark ved Svendborg. Tovholder: Niels Tamborg, 6221
1145 n.tamborg@svendborgmail.dk

Gruppen "Skovbrugets udviklingsmuligheder" vil belyse, hvilke muligheder og udfordringer
skovbruget kan forvente qva en eventuel nationalpark. Tovholder: Ditlev Berner, Holstenshuus
ditlev@holstenshuus.dk, som oplyser, at gruppen ikke optager flere medlemmer.
Se listen over alle lokale arbejdsgrupper her
FOTOS MED OG UDEN SNE
"Med og uden sne" hedder den nye fotokonkurrence her Alle kan deltage (og lige nu er der jo
masser af sne (-:), fristen udløber 15. marts og vinderen får en superaktiv eftermiddag på
naturskolen Trente Mølle ved Faaborg sammen med slægt og venner og naturvejleder Leif
Sørensen.
FUGLEFRI KUNSTNER I GALLERIET
Britta Kristensen, fuglemaler m.m. fra Tåsinge, udstiller sine frie fugle i vores kunstgalleriet her
Galleriets besøgende kan også fortsat møde Tilde Louise Carlsens snakkesalige hejre og rørsanger.
DANMARKS FØRSTE NATIONALPARK KLAR MED PLAN
Bestyrelsen for Nationalpark Thy har præsenteret et forslag til en plan for de første seks år af
nationalparkens drift, 2010-2016. Planen beskriver, hvordan både natur-, landskabs- og
kulturhistoriske værdier kan bevares og styrkes, og den opstiller mål for udvikling af friluftsliv,
erhvervsliv og formidling. Find planen på http://www.skovognatur.dk/Ud/Nationalparker/
I forordet understreges det: "Nationalparken har ingen retsvirkning for hverken lodsejere, kommune
eller region, og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af planen
afhænger således af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og samarbejde
med offentligheden."
STORE SKIFTEDAG
Kommunalvalget i november spillede nogle politikere af banen, mens andre forlod den frivilligt. I
styregruppen for nationalpark-undersøgelsen sidder 10 repræsentatnter for kommunerne og
regionen, og af dem udskiftes de otte. Fra 1. januar sidder disse politikere i styregruppen:
Svendborg Kommune:
Flemming Madsen, Skovsbo (Socialdemokraterne) nyvalgt til styregruppen
Morten S Petersen, Svendborg (Venstre) nyvalgt til styregruppen
Faaborg-Midtfyn Kommune:
Peter Jensen, Faaborg (Venstre) nyvalgt til styregruppen (men nuværende repræsentant for
turistforeningerne)
Henning Andersen, Espe (Socialdemokraterne) nyvalgt til styregruppen
Langeland Kommune:
Hans Christian Rasmussen, Ennebølle (de Radikale) nyvalgt til styregruppen
Rene Larsen, Rudkøbing (Socialdemokraterne) nyvalgt til styregruppen
Ærø Kommune:
Jørgen Otto Jørgensen, Ærøskøbing (Socialdemokraterne) genvalgt til styregruppen (nuværende
formand)
Peter Lund, Marstal (Ærø Borgerliste) nyvalgt til styregruppen
Assens Kommune:
Ole Knudsen, Skallebølle (Venstre) genvalgt til styregruppen
Region Syddanmark:
Det kommende medlem af styregruppen udpeges 24. januar.
NÆSTE MØDE
Hovedarbejdsgrupperne holder deres næste møde på disse datoer:
Kulturhistoriegruppen: Onsdag 13. januar kl. 18-22, Abildvej 5 A, Svendborg

Naturgruppen: Onsdag 20. januar kl. 18-22, Abildvej 5 A, Svendborg
Friluftsgruppen: Onsdag 27. januar kl. 18-22, Abildvej 5 A, Svendborg
Erhvervsgruppen: Onsdag 10. februar kl. 18-22, Abildvej 5 A, Svendborg
GLÆDELIG JUL
Her fra nationalparksekretariatet ønsker vi alle en god jul og et godt nytår. Tak for kreative input,
højlydte diskussioner, tankevækkende samtaler, ros og ris. Vi ser frem til et 2010, som med
sikkerhed bringer os meget tættere på svaret: NATIONALPARK Det Sydfynske Øhav - ja eller nej.
Venlig hilsen
Peter Blanner
Rico Boye Jensen
og Jette Purup
kommunikationskonsulent
3017 4746
jettte@nationalparksydfyn.dk
www.nationalparksydfyn.dk

