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Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
17 PROJEKTER DELER TRE NATIONALPARK-MILLIONER
ENIGT JA TIL MIDTVEJSEVALUERING - PÅ VEJ MOD EN PLAN
SKYD SOLEN OG VIND EN TUR TIL LYØ
GÆT OG VIND INGENTING!
NATIONALPARK-STØTTE TIL 17 PROJEKTER
17 spændende, sydfynske projekter har fået et venligt spark fremad. Styregruppen for
nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav har nemlig fordelt tre millioner støttekroner jævnt
over Sydfyn og de små og store øer i Øhavet.
Pengene går til projekter, som vil gavne området uanset om nationalparken kommer eller ej. Men de
opfylder alle ét af fire nationalpark-formål, nemlig at bevare og styrke naturen, kulturarven,
friluftslivet og erhvervslivet.
Styregruppen har valgt at støtte gode projekter i alle fire kategorier. Det har også været vigtigt, at de
fleste af ansøgerne selv skaffer endnu flere penge. Med tilskud på tre millioner kroner sikres, at 17
projekter til en samlet værdi af over ni millioner kroner kan gennemføres.
Naturen tilgodeses med en nyt overdrev på Tryggelev Nor på Langeland, med tilskud til omlægning
til naturnær drift ved Voderup Klint på Ærø og til genindførelse af det sorte egern på Langeland
samt til fem nye natur-oplevelsespunkter langs kysten Faldsled-Brunshuse.
Ved Tranekær og Skovsgaard etableres nye vandrestier. I Lindelse Nor har dykkerne allerede en
undervandssti, den skal på internettet - og Svendborg Turistforening vil give cyklisterne et gevaldigt
løft. På Sydlangeland og i Ærøskøbing skal nye shelters tilbyde primitiv overnatning og endnu flere
aktive naturoplevelser.
På Strynø og Lyø arrangeres udstillinger om livet på småøerne, og Maritimt Center Svendborg får
støtte til restaurering af motorbåden ”Kaia” fra 1923.
På erhvervssiden skal det fælleskommunale selskab Naturturisme I/S i gang med et stort
lejrskoleprojekt til gavn for hele området. Desuden giver styregruppen tilskud til to spændende
fødevareprojekter: Produktion af fjordrejer i Faaborg og af spiselige tang-produkter på småøerne,
og endelig støttes den første af ni planlagte medicinske udstillingshaver i Tranekær.
Styregruppen modtog i alt 67 ansøgninger til en samles værdi af over 20 millioner kroner. Med
uddelingen af de 3 millioner kroner har Nationalparkundersøgelsen støttet konkrete, sydfynske
projekter med i alt 5,3 millioner kroner. De fleste af pengene stammer fra en donation fra Nordeafonden.
Se, hvor mange penge, hvert enkelt projekt har fået, i bunden af nyhedsbrevet.
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

PÅ VEJ MOD EN PLAN
De fem kommunalbestyrelser omkring Det Sydfynske Øhav har enstemmigt besluttet at fortsætte
undersøgelsen af, om det er en god ide at etablere en nationalpark i området. De har her i foråret
godkendt en midtvejsevaluring af projektet, og det betyder, at processen fortsætter for fuld kraft
frem mod den næste store etape: Offentlig høring i efteråret.
Lige nu er den sidste af vinterens store arbejdsgrupper - erhvervsgruppen - ved at afslutte arbejdet,
og i løbet af maj foreligger færdige rapporter fra alle grupperne: Kulturhistorie, natur, friluftsliv og
erhvervsliv. Her beskriver både fagfolk og borgere stribevis af ideer til, hvordan en eventuel
nationalpark kan bidrage til en positiv udvikling på de fire områder. Rapporterne lægges på vores
hjemmeside på http://www.nationalparksydfyn.dk, eller <klik her>, efterhånden som de bliver
godkendt af grupperne.
Herefter går de lokale politikere og repræsentanter for interessenterne aktivt ind processen. Den 24
mand store styregruppe (se sammensætningen på
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=15, eller <klik her>) får præsenteret de fire
rapporter og skriver en sammenfatning, som bliver til en PLAN : En beskrivelse af, hvilken konkret
forskel, en eventuel nationalpark kan gøre i området om 10 eller 20 år.
Når planen er klar i august, går den videre til kommunalbestyrelserne på Langeland og Ærø samt i
Assens, Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommuner - i alt 117 lokalt valgte politikere. De har
tålmodigt gået og ventet på, at borgere og fagfolk skulle finde ud af, hvad man kan bruge en
nationalpark til, og nu får de nogle meget konkrete bud. De får med andre ord et godt grundlag at
tage stilling på.
Politikerne kan så naturligvis sige stop og slutte enhver snak om nationalpark. Eller de kan sende
planen i offentlig høring, og så får alle borgere mulighed for at sætte sig ind i, hvad det handler om
og på den baggrund sige tydeligt til eller fra over for deres kommune. Den offentlige høring skal
vare i otte uger, og først derefter tager kommunalbestyrelserne endelig stilling. Til sidst skal
miljøministren ind over, før nationalparken eventuelt kan blive til noget - og så er vi et godt stykke
inde i 2011.
EN FOLKEVANDRING BAG VINDERFOTO
Rosa Rasmussen, Svendborg, 63 år, vandt vinterens fotokonkurrence med et poetisk og dramatisk
foto af folkevandringen over isen til Bjørnø 13. februar. Rosa Rasmussen har endnu ikke indløst
præmien, men er ved at samle venner og bekendte til en aktiv eftermiddag på Naturskolen Trente
Mølle.
Imens er forårets fotokonkurrence i fuld gang under overskriften "Øhavet i sol". Præmien er en
dejlig dag på den smukke Lyø for op til fem til personer incl. en tur øen rundt i hestevogn med
lokale, kyndige guider. Se betingelserne og de første bidrag på
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=36, eller <klik her>
GÆT MED OG BLIV VIS
På hjemmesiden kan man også teste sin viden om nationalpark-projektet. Cirka hver anden uge
dukker et nyt, undertiden vældigt kompliceret spørgsmål op på forsiden, og svaret kommer først,
når et nyt spørgsmål afløser det gamle. Hvis man ikke kan vente så længe, vil svaret dog altid være
at finde et eller andet sted i hjemmeside-mylderet. Lige nu spørger vi IKKE om, hvem styregruppen
har fået som ny næstformand, men om, hvor han bor.

LISTE OVER PROJEKTER, SOM HAR FÅET STØTTE
Genskabelse af overdrev/bedre formidling ved Tryggelev Nor, Langeland. Ansøger: Fugleværnsfonden. 110.000 kr.
Naturnær arealudnyttelse på Voderup Klint, Ærø. Ansøger: Maja og Niels Ørum-Nielsen. 110.000 kr.
Reintroduktion af det sorte egern på Langeland. Ansøger: Danmarks Naturfredningsforening. 200.000 kr.
Fem oplevelsespunkter langs ny sti fra Faldsled til Brunshuse. Ansøger: Assens Kommune. 200.000 kr.
Restaurering af natmotorbåden "Kaia" fra 1923. Ansøger: Maritimt Center, Svendborg. 100.000 kr.
Stenalderen under vandet i Lindelse Nor, Langeland - formidling på nettet. Ansøger: Øhavsmuseet, Langeland. 70.000
kr.
Ny udstillingsaktivitet "Øhavets folk" på Øhavets Smakkecenter, Strynø. Ansøger: Øhavets Smakkecenter. 45.000 kr.
Sydfynske cykelruter for alle - nyt info-materiale. Ansøger: Turistforeningen for Sydfyn. 200.000 kr.
Handicapvenlig sti ved Skovsgaard, Langeland. Ansøger: Danmarks Naturfond. 100.000 kr.
Sti m.m. til Tranekær Slotsmølle, Langeland. Ansøger: Langeland Kommune/Grønt Råd. 65.000 kr.
Shelterplads ved Østre Gulstav, Langeland. Ansøger: Skov- og Naturstyrelsen Fyn. 125.000 kr.
Primitivt overnatningssted mm i Ærøskøbing, Ærø. Fonden Helvegsminde. 250.000 kr.
Udstilling om ø-lejr-jubilæum på Lyø. Ansøger: Lyø Kultur- og Besøgscenter. 25.000 kr.
Lejrskoleprojekt på Sydfyn & øer. Ansøger: Naturturisme I/S plus div. aktører. 650.000 kr.
Kortlægning af muligheder for produktion af spiselig tang på småøerne. Ansøger: Småøernes fødevare netværk.
300.000 kr.
Ni medicinske haver ved Tranekær Slot, Langeland. Ansøger: Planteressource Forening Langeland. 300.000 kr.
Fiskeri/produktion af fjordrejer i Øhavet/Faaborg. Ansøger: Bælternes Fiskeriforening. 150.000 kr.

Læs mere om ansøgningerne og projekterne
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=110, eller <klik her>
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