Nyhedsbrev nr. 13 - marts 2010
Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav
STYREGRUPPEN GØR MIDTVEJSSTATUS
FIRE SKEPTIKERE TIL MØDE MED STYREGRUPPEN
67 PROJEKTER SØGER STØTTE
NATIONALPARK I MANGE STØRRELSER
ARBEJDSGRUPPERNE BARSLER SNART
- OG KOM SÅ LIGE MED NOGET SOLSKIN!
STATUS EFTER FØRSTE HALVLEG
Nationalpark-undersøgelsen er nået godt halvvejs, og styregruppen har kigget tilbage på de første
10 måneder. Konklusionen på midtvejsevalueringen lyder:
"Projektet rummer et stort lokalt engagement fra såvel tilhængere som skeptikere. Der er
gennemført en god og sober borgerinddragelsesproces, der har skabt en stor lokal debat om emnet.
Sydfyn står over for store økonomiske udfordringer i fremtiden, og der er i høj grad brug for en
åben debat om fremtidige udviklingsmuligheder. Undersøgelsen vil få ideer og muligheder for
Sydfyn frem, som området kan arbejde videre med, uanset om der etableres en nationalpark eller
ej."
Styregruppen afleverede i slutningen af februar midtvejsevalueringen til de fem
kommunalbestyrelser, som står bag nationalparkprojektet - Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens,
Ærø og Langeland. I løbet af de kommende uger får de 117 politikere dermed en orientering om,
hvordan projektet er forløbet hidtil og mulighed for at vurdere processen. Til august skal de samme
lokalpolitikere så afgøre, om nationalparkplanen skal i offentlig høring i efteråret eller ej.
Læs midtvejsevalueringen
Se styregruppens sammensætning
MØDE MED SKEPTIKERE
Hvordan sikres borgerinddragelsen i beslutningsprocessen? Det ville fire nationalpark-skeptikere
gerne vide, da de mødtes med styregruppen 17. februar. Delegationen bestod af formanden for
Foreningen af Nationalpark-Skeptikere, Bent Juul Sørensen, Ærø, bestyrelsesmedlemmerne Jens
Zimmer, Helnæs og Bjørn Haaning, Langeland, samt Ole Jørgensen, Tåsinge.
De stillede en del andre spørgsmål og kritserede processen for at være udemokratisk - se referatet
fra mødet. Formanden for styregruppen, Jørgen Otto Jørgensen, Ærø, svarede på spørgsmålene og
tilkendegav, at borgerinddragelsen efter hans mening er både bred og demokratisk.
Foreningen af Nationalpark-Skeptikere, som de fire repræsenterede, blev stiftet i september 2009.
Formålet er bl.a. "at forhindre oprettelsen af en nationalpark i det sydfynske område, som medfører
indskrænkninger eller restriktioner for borgere og erhvervsdrivende i området." Formanden oplyste
til styregruppen 17. februar, at foreningen har 300 betalende medlemmer. Om foreningens formål
m.v.: www.nationalpark.dk
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

FLERE PROCENTTAL
Det er faldet et par af vores læsere for brystet, det, Nyhedsbrev nr. 12 fortalte om den procentvise
fordeling af offentligt og privatejede arealer i undersøgelsesområdet for Nationalpark Det
Sydfynske Øhav. De finder det misvisende, at selve Øhavet, altså vandet, var medregnet som
offentligt ejet areal i regnestykket, og de synes i hvert fald, vi også skal fortælle, hvordan det
fordeler sig, hvis man kun kigger på landområder. Så her kommer tallene for land og for hav og for
hele undersøgelsesområdet:
Land (ca. 61.000 hektar) Statsejet: ca. 4 procent. Privatejet: ca. 96 procent
Hav (ca. 91.000 hektar) Statsejet: 100 procent. Privatejet: 0 procent
Total (ca.152.000 hektar) Statsejet: ca. 61 procent. Privatejet: ca. 34 procent.
RIFT OM PROJEKTSTØTTE
I de sidste dage op til 1. februar væltede det ind med ansøgninger til nationalparksekretariatet.
Kreative iværksættere på Sydfyn og alle øerne havde fundet ud af, at styregruppen har 3 mio. kr. til
konkrete projekter i 2010. Helt præcist sidder sekretariatet nu med en stak på 67 ansøgninger, og
skulle de allesammen have alle de penge, de søger, ville det løbe op i 20 mio. kr., godt og vel,
endda.
Både kommuner, foreninger, firmaer og private er blandt ansøgerne. De søger tilskud til projekter
inden for alle nationalpark-formål: Kulturhistorie, natur, friluftsliv og erhverv. Stier, shelters,
naturgenopretning, bihoteller og restaurering af skibe og bygninger samt en stribe
erhvervsinitiativer udgør en væsentlig del af ansøgningerne, mens andre aspiranter vil berømme
Øhavet gennem nye bøger, film og udstillinger.
Sekretariatet er i gang med at forberede de mange ansøgninger til styregruppens behandling, som
finder sted 17. april. Derefter skal Nordea Fonden, som har leveret hovedparten af pengene,
godkende indstillingen. Ansøgerne får besked så hurtigt, det lader sig gøre derefter.
Se støttekriterier og en liste over ansøgningerne her
ARBEJDSGRUPPER BARSLER I APRIL
Tre af de fire hovedarbejdsgrupper lakker mod afslutningen. De kommende tre lørdage kl. 10-16
mødes henholdsvis kulturhistoriegruppen (6. marts), naturgruppen (13. marts) og friluftsgruppen
(20. marts) for femte og sidste gang. Erhvervsgruppen er nået til sit fjerde møde, som holdes
trosdag 25. marts kl. kl. 18-22. Møde nr. 5 er flyttet i forhold til oprindelige plan - det holdes
torsdag 6. maj kl. 16-22.
Formålet med hovedarbejdsgrupperne var - og er - at engagere borgere i at udtænke forslag til, hvad
man kan bruge en nationalpark til. Hvilken forskel kan man tænke sig, den vil gøre? Hvad kan
området få ud af at etablere den? Hvor skal man sætte ind? Hvilke forbedringer kan man forestille
sig, den vil medføre? Om 10 år? Eller 20?
Arbejdsgrupperne skal altså forsyne dem, der træffer beslutningerne - styregruppen og
kommunalbestyrelserne - med gode, velovervejede ideer, og det har de arbejdet ihærdigt på i snart
et halvt år. Under hver af hovedarbejdsgrupperne er dannet en række undergrupper, som har
udarbejdet forslag til mere specifikke indsatsområder (se listen herunder). De har hver udarbejdet en
beskrivelse af deres forslag, og de ligger allesammen på gruppernes respektive hjemmesider. I
øjeblikket er hele materialet ved at blive skrevet sammen, og hver hovedarbejdsgruppe afleverer en
rapport til styregruppen. Disse rapporter er i øjeblikket nået til andet udkast, men i løbet af april
bliver de helt færdige og lægges på hjemmesiden. Erhvervsgruppens rapport bliver dog først færdig
i slutningen af maj.

Kulturhistoriegruppen (58 tilmeldte, formand Rudi Rusfort Kragh, Vester Skerninge))
Undergrupper:
1. Sydfyn & øer i litteratur, musik og kunst
2. Søfart - samspillet mellem vand/land samt kystkulturen
3. Byggeskik/bygningbevaring, arkitekturcenter, registrering af kulturarven
4. Oldtiden
5. En bedre beslutningsproces frem mod og i en evt. nationalpark
Naturgruppen (105 tilmeldte, formand Gustav Berner, Holstenshuus)
Undergrupper:
1. Dyr (fugle og frøer - levesteder og ynglesteder)
2. Strandenge og mader
3. Overdrev og hatbakker
4. Bestøvende insekter
5. Levende hegn og diger
6. Skove og skovkorridorer
7. Øhavet
8. Søer, moser, vandhuller, rigkær og nor
9. Naturvenlig arealanvendelse/dynamisk naturbevaring
10. Natur i Svendborg Kommune
11. Midt-Syd-Vestlangeland
12. En bedre beslutningsproces frem mod og i en evt. nationalpark
Friluftsgruppen (86 tilmeldte, formand Mette Marie Hansen, Troense)
Undergrupper:
1. Formidling
2. Styring af aktiviteterne
3. Udbygning af sejlerturismen
4. Jagt og fiskeri
5. Flere og bedre faciliteter for friluftslivet
6. En bedre beslutningsproces frem mod og i en evt. nationalpark
Erhvervsgruppen (85 tilmeldte, formand Martin Jørgensen, Skarø)
Undergrupper:
1. Støtte til iværksætteri og netværksdannelse
2. Flere turisttilbud - udvidelse af sæsonen
3. Fremme af alternative afgrøder/økologiske produkter
4. Tiltrækning af videnstunge virksomheder
5. Fremme af bosætning og infrastruktur
6. Fra ø til ø og havn til havn
7. Landbrugets muligheder i en nationalpark
GRÆNSEN SKILLER VANDENE
Hovedarbejdsgrupperne har på deres fjerde møde taget hul på snakken om, hvor stor,
nationalparken eventuelt skal være, og det er der overhovedet ikke enighed om. Forslagene strækker
sig fra en minimal-park, som omfatter Øhavet og de otte beboede øer, til en mega-model, som
medtager stort set alt syd for Ringe.
Debatterne fortsætter på gruppernes femte møde, men alle kan følge med: Samtlige
afgrænsningsforslag - og i øjeblikket verserer omkring 20 - er gengivet i referaterne fra
arbejdsgruppernes fjerde møde på deres respektive sider på hjemmesiden, se herover.

LIDT STATISTIK
Der kommer stadig nye medlemmer til i arbejdsgrupperne, selv om arbejdet snart er slut, og de er
hjerteligt velkomne. Lige nu er det samlede medlemstal cirka 330, som det fremgår herover.
Om fremmødet: Kun de allerfærreste af medlemmerne har deltaget i alle møder i deres
arbejdsgruppe, og en del er aldrig dukket op, selv om de har meldt sig ind. Her følger det samlede
antal mødedeltagere med gennemsnit pr. møde i parentes: 86 (22) i kulturhistoriegruppen, 181 (45) i
naturgruppen, 132 (34) i friluftsgruppen og 102 (34) i erhvervsgruppen.
FIRE LOKALE ARBEJDSGRUPPER SIGER NEJ TAK
Rundt omkring på Sydfyn og øer har initiativrige borgere sammensat arbejdsgrupper til at fokusere
lokalt, altså spørge sig selv og hinanden om, hvad lige præcis deres område kan få ud af en eventuel
nationalpark.
De lokale grupper har alle sendt repræsentanter til hovedarbejdsgrupperne undervejs i processen, og
de har nu afleveret deres oplæg. Fire af dem siger nej til nationalparken: Den lokale gruppe på
Helnæs (14 medlemmer, kontaktperson Jens Zimmer, Helnæs) konkluderer ligesom lokalgruppen
Tåsinge (7 medlemmer, kontaktperson Ole Jørgensen, Bjerreby) og Ærø (20 medlemmer,
kontaktperson Kaj Allan Jørgensen, Tranderup) at de ikke ønsker at være med i en nationalpark.
Også en lokal skovgruppe (cirka 50 medlemmer fra hele området) vurderer, at ulemperne vil
overstige mulighederne.
To andre lokale grupper har udarbejdet materiale specifikt til naturgruppen: Natur på Langeland
(kontaktperson Nis Rattenborg, Vesteregn) har afleveret et oplæg fra Danmarks
Naturfredningsforenings lokalafdeling på Langeland. Natur i Svendborg (kontaktperson Niels
Tamborg, Svendborg) har udformet en anbefaling af at lade specifikke naturområder nord og øst for
byen indgå i nationalparken.
Endelig er to lokale grupper - Tranekær og Midt-Syd-Vestlangeland - undervejs blevet til
undergrupper under henholdsvis kulturhistorie og natur.
Læs de lokale arbejdsgruppers rapporter her
SOLEN I SØGEREN
Vinterens fotokonkurrence på nationalparksydfyn.dk rinder ud, sidste frist er 15. marts. Et helt
overvældende antal snebilleder dominerer hjemmesiden, så måske er det på tide at slippe solen ind i
søgeren? Dommerne træder sammen straks efter fristens udløb, vinderen får direkte besked og kan
tilbringe en aktiv, munter og gratis eftermiddag incl. naturvejleder og op til 15 medbragte gæster på
naturskolen Trente Mølle ved Faaborg.
Aflever dit fotobidrag her
GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
De foregående 12 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev ligger her
Venlig hilsen
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