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FORSLAG TIL EN PLAN KLAR TIL OKTOBER
SKAL BYER OG HAVNE MED?
HESTE PÅ BADETUR VANDT KONKURRENCE
LYØ-UDSTILLING MED NATIONALPARK-STØTTE
STATUS PÅ DE ANDRE PARKER
SMUK BOG OM DE FEM - OG NI POTENTIELLE
NATIONALPARKUNDERSØGELSEN FORLÆNGES MED TRE MÅNEDER
Er det en god ide at lave en nationalpark på Sydfyn & Øer? Mange har allerede markeret sig med
stærke synspunkter for eller imod, og de mest engagerede har udarbejdet stribevis af forslag til,
hvad en nationalpark eventuelt kan indeholde.
Nu er styregruppen gået i gang med at samle al materialet for at lave et forslag til en egentlig
nationalparkplan, som både skal fortælle, hvilken forskel, nationalparken kan gøre, hvilke
indsatsområder, man skal satse på, og hvor, den kan ligge. Planen skal behandles i de fem
kommunalbestyrelser - Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens - før den eventuelt
lægges ud i offentlig høring blandt alle borgere i de fem kommuner.
Meningen var, at kommunalbestyrelserne skulle behandle planen i oktober. Men det ville falde
sammen med budgetforhandlingerne, og derfor er sagen nu udsat til november/december. Det
betyder kort fortalt, at den endelige beslutning - ja eller nej til nationalparken - kan træffes om et år,
nemlig i juni 2011. Og at nationalparken tidligst kan indvies i 2012.
HØJDEPUNKTER FREM MOD MÅLET
Nogle milepæle på vejen frem mod beslutningen: Styregruppen er klar med et forslag til
nationalparkplan om små fire måneder, midt i oktober. Planen bliver naturligvis offentlig
tilgængelig på www.nationalparksydfyn.dk, og så starter den sin gang gennem de fem kommunale
systemer, fra udvalg til udvalg for til sidst at havne i byrådet/kommunalbestyrelsen.
Det foregår i Svendborg Byråd 30. november, Langeland Kommunalbestyrelse 13. december,
Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse 14. december, Ærø Kommunalbestyrelse 15. december og
Assens Byråd 22. december.
Hvis politikerne på nævnte møder beslutter at sende planen i offentlig høring, afvikles den fra 1.
februar til 31. marts 2011. Borgerne får altså ni uger til at aflevere ris og ros og komme med
ændringsforslag. I juni ventes politikerne så at afgøre, om de vil søge miljømisteren om at få en
nationalpark.
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

SKAL BYERNE MED I NATIONALPARKEN?
Hvis Sydfyn & Øer skal have en nationalpark, skal byerne inddrages, og det gælder både havne og
bykerner i Faaborg, Svendborg, Rudkøbing og Marstal. Sådan lød meldingen fra 12 organisationer
og andre interessenter, som i sidste uge mødtes med formandskabet for styregruppen for
nationalparkundersøgelsen.
Formanden, kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Otto Jørgensen, Ærø, og næstformanden,
byrådsmedlem Flemming Madsen, Svendborg, havde inviteret repræsentanter for 12 organisationer
til dialogmøder, bl.a. jordbrug, skovbrug, fiskeri og turisme samt de grønne foreninger,
amatørfiskere, jægere og Friluftsrådet. Museerne og bygningsbevaringsforeningerne samt
naturligvis småøerne i Øhavet var også inviteret (se alle inviterede foreninger i bunden af
nyhedsbrevet).
- Og repræsentanter for alle organisationerne pegede på, at havnene og dele af købstæderne bør
indgå i en eventuel nationalpark, fortæller Jørgen Otto Jørgensen.
De vigtigste begrundelser er, at havnene er portalerne til Øhavet, at havnene og købstæderne
rummer unikke maritim-kulturhistoriske værdier og at de har et levende kulturliv, som
nationalparken med afsæt i kulturhistorien kan være med til at styrke.
I det forslag til nationalparkens afgrænsning, som styregruppen spillede ud med sidste år, er byerne
ikke med, bortset fra Ærøskøbing:
- Men det gør naturligvis indtryk på os, at de mange interessenter er enige om, at havene og byerne
skal med, og synspunktet vil indgå i det videre forløb, siger Jørgen Otto Jørgensen.
Se et kort over det undersøgelsesområde, som styregruppen meldte ud sidste år
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=8
60 ORGANISATIONSFOLK I DIALOG
Dialogmøderne blev holdt som optakt til udformningen af nationalparkplanen, og samtlige
inviterede foreninger takkede ja til at komme. De mødte med et vekslende antal repræsentanter,
men over 60 lokale organisationsfolk deltog.
Der var ikke tale om høringer af konkrete forslag, men om at skabe et forum, hvor de to parter frit
kunne fremføre synspunkter og stille spørgsmål til holdninger og forslag til processen.
Formanden for styregruppen Jørgen Otto Jørgensen er godt tilfreds med udfaldet:
- Alle møderne var præget af en god og åben debat, og vi har hørt mange synspunkter, der vil indgå
i det kommende arbejde. Det har været meget frugtbart for os at få et direkte kendskab til
baggrunden for organisationernes synspunkter.

Ø-LEJR FEJRES MED UDSTILLING
Hvert år samles flere hundrede til ø-lejr på Lyø, og i sommer har det stået på i 40 år. Jubilæet
markeres med en udstilling på Lyøs nye Kultur- og Besøgscenter (den nedlagte skole). Udstillingen
åbnede på selve jubilæumsdagen, søndag 27. juni, og vises indtil 8. august Den er ét af mange
projekter, som har fået støtte af nationalparkundersøgelsens fondsmidler, 25.000 kroner hjalp
udstillingen godt i vej. Se alle de andre projekter, som har fået støtte:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=110
VINDERFOTO AF HESTE PÅ BADETUR
Vinderen af forårets fotokonkurrence Øhavet i sol er fundet. Bjarne Ovesen, Stenstrup, fik øje på en
flok badende piger til hest, da han kørte langs sundet ved Skårupøre en varm junidag, og motivet
indbragte ham førstepræmien: En tur til Lyø med sightseeing pr. hestevogn. Se de 120 flotte fotos,
som deltog i konkurrencen: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=36
VADEHAVET I HØRING
Danmark har indtil videre to nationalparker. Thy fik sin i sommeren 2008 og i august 2009 blev
Nationalpark Mols Bjerge indviet. Nummer tre bliver formentlig Nationalpark Vadehavet.
Miljøministeren har sendt Vadehavs-forslaget i offentlig høring til 9. september, og går det glat, kan
den sønderjyske nationalpark indvies næste år. Læs mere om høringen
http://nationalparker.skovognatur.dk/Vadehavet/
Yderligere to områder - Skjern Å og Kongernes Nordsjælland - er udpeget til nationalparker, men
det er endnu ikke offentliggjort, hvornår de indvies.
SMUK BOG OM DANSKE NATIONALPARKER
Biolog Michael Stoltze har udgivet pragtværket Danmarks Nationalparker, som bugner af
oplysninger om de fem udpegede nationalparkområder. Han lister yderligere ni oplagte kandidater
til at blive nationalpark, deriblandt naturligvis Det Sydfynske Øhav. Bogen er udkommet på
Lindhardt & Ringhof.
GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
De foregående 14 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev ligger
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
Venlig hilsen og rigtig god sommer i og omkring Øhavet
Jette Purup
kommunikationskonsulent
Nationalparksekretariatet
Avildvej 5
5700 Svendborg
jette@nationalparksydfyn.dk
www.nationalparksydfyn.dk

Liste over foreninger/organisationer, som deltog i formandskabets møderække 22. og 24. juni 2010:
Patriotisk Selskab
Fyns Familielandbrug
Centrovice
Dansk Skovforening
Danmarks Fiskeriforening
Turist- og Erhvervsforeningerne
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Jægerforbund
Dansk Amatørfiskerforening
Øhavsmuseerne
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur - By & Land
Småøerne

