Nyhedsbrev nr. 17 - oktober 2010
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
STYREGRUPPEN KLAR MED EN PLAN
DANMARK HAR FÅET SIN TREDJE NATIONALPARK
SIDSTE FRIST I FOTOKONKURRENCE
PLANEN ER KLAR
Styregruppen for nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav har i dag offentliggjort sit
forslag til en plan for nationalparkens etablering og drift de første 10 år.
Visionen er, at nationalparken vil skabe vækst og trivsel på alle de små og store øer. Målene er med afsæt i områdets natur og kulturhistorie - at give befolkningen flere fantastiske oplevelser og
erhvervslivet stærkere vilkår. Samtidig med, naturligvis, at der passes endnu bedre på både natur og
kulturarv, for det er to afgørende formål med danske nationalparker.
Siden marts sidste år har en lokal styregruppe arbejdet med en plan for nationalparken. Gruppen
tæller repræsentanter for de fem kommuner omkring Øhavet og Region Syddanmark samt alle de
store interesseorganisationer, og flertallet har nu vedtaget en plan, som netop er afleveret til de fem
kommunalbestyrelser. Styregruppen anbefaler dem at lægge planen ud i offentlig høring i starten af
2011, så alle borgere får mulighed for at kommentere den.
- Jeg glæder mig til at høre, hvordan de lokale politikere og borgere i og omkring øhavet taget imod
planen, siger formanden for styregruppen, fhv. borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø.
Selv er han overbevist om, at nationalparken kan gøre en forskel: - Den vil sætte skub i udviklingen,
øge bosætningen, gøre os berømte og stolte og bevise, at vi kan og vil stå sammen omkring hele
Øhavet, siger han.
HUNDREDEVIS AF BORGERE HAR BIDRAGET
Planen er blevet til gennem en omfattende borgerinddragelsesproces. Flere hundrede øboer har ved
borgermøder og i arbejdsgrupper leveret ideer til nationalparkens indhold, og resultatet er en plan,
som beskriver vision, mål og cirka 30 konkrete projekter, som kan sættes i værk i løbet af de første
10 år, hvis nationalparken som ventet får et årligt budget på 20 mio. kr.
Listen over projekter afspejler mangfoldigheden og intentionen: At opfylde de fire formål, som
nationalparkloven foreskriver, nemlig bevare og udvikle natur, kulturarv, friluftsliv og erhvervsliv.
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

Blandt de store projekter er:
Styrke købstadshavnene og Marstal

25 mio. kr.

Etablere fem nye naturområder

20 mio. kr

Udvikle lokal produktion/salg af fødevarer

15 mio. kr.

Forbedre formidling af natur/kulturarv

15 mio. kr.

Forbedre turisme

15 mio. kr.

Oprette et center for jagt og fiskeri

15 mio. kr.

Oprette et center for bygningsarv

10 mio. kr.

Styrke kystkulturmiljøer

10 mio. kr.

Yde tilskud natur/friluftsliv

10 mio. kr.

Støtte iværksættere

7 mio. kr.

Etablere større afgræsningsvirksomhed

6 mio. kr.

Etablere 15 støttepunkter langs kysten

6 mio. kr.

Etablere fire puslepladser til gamle træskibe

6 mio. kr.

Forbedre strandenge

5 mio. kr.

PARKEN BLIVER DANMARKS STØRSTE
Nationalparkplanen indeholder også styregruppens forslag til nationalparkens størrelse og
beliggenhed. Det omfatter alle øerne, det meste af Sydfyn og alle købstæderne. Nationalparken i
Øhavet bliver derved helt speciel og afspejler både i form og indhold den unikke sammenhæng
mellem natur, landskaber og kulturhistorie, som er Øhavets styrke.
Den bliver desuden Danmarks hidtil største, og styregruppen har valgt at inddele den i to
prioriteringszoner, så de mest værdifulde natur- og kulturhistoriske områder kommer i fokus først.
Se kort over zonerne på side 36 i nationalparkplanen
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=116
Som bilag 6 til planen ligger detaljerede kort over nationalparkgrænsen hen over Sydfyn
http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=92 Styregruppen understreger dog, at det praktisk er
uden betydning, om en ejendom ligger inde i eller uden for nationalparken. Kun er tilskud og andet
samarbejde med nationalparkens bestyrelse forbeholdt ejendomme inde i nationalparken.
ENIG ANBEFALING AF OFFENTLIG HØRING
En enig styregruppe står bag anbefalingen af, at de fem kommuner sender nationalparkplanen i
offentlig høring i februar og marts 2011. Alle ønsker altså en bred debat, mens to mindretal - dels
landbrugets og skovbrugets tre repræsentanter, dels småøernes to repræsentanter - har fremsat
mindretalsudtalelser vedrørende selve planen. Se referat fra styregruppens seneste møde, nr. 12,
http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=72
Hele nationalparkplanen og tilhørende bilag kan hentes her
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=116

SIDSTE FRIST I FOTOKONKURRENCE
Efterårets fotokonkurrence er i fuld gang under overskriften EFTERÅRSLIV PÅ SYDFYN OG
ØER. Alle kan deltage, blot motivet findes i én af de fem kommuner omkring Det Sydfynske Øhav,
men det begynder at haste: Fristen for at aflevere bidrag udløber mandag 1. november.
Præmien er en dejlig venne- eller familie-udflugt til Ærø: Færgebillet retur for op til fem personer
og to timers guidet vandretur i naturen. Vinderen bestemmer selv, om turen skal starte i Søby,
Ærøskøbing eller Marstal og fastsætter selv datoen. Guide på turen bliver en erfaren naturvejleder
fra Ærø Natur- og Energiskole.
Aflever dit stjerneskud http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=36
UDFLUGT TIL MOLS BJERGE
Avisklubben på Fyns Amts Avis og nationalparksekretariatet arrangerer i fællesskab en
heldagsudflugt til Nationalpark Mols Bjerge lørdag 30. oktober. Der har været rift om pladserne, så
de 50 billetter er for længst solgt. Deltagerne aflægger besøg i nationalparkens hovedkvarter,
Jagtslottet på Kalø Gods, møder sekretariatschefen og bestyrelsesformanden og får en rundtur i
bjergene med kyndig guide.
VADEHAVET INDVIET SOM NATIONALPARK
Lørdag 16. oktober fik Danmark sin tredje nationalpark. Nationalpark Vadehavet blev indviet af
miljøminister Karen Ellemann og Prins Joachim og strækker sig over 1460 kvadratkilometer, heraf
knap 80 procent hav.
Nationalparken udmærker sig bl.a. ved Danmarks mest dynamiske hav- og kystområder med
stormfloder og tidevand som afgørende kræfter, ved en unik kulturhistorie med marskbøndernes
kamp mod havet i form af de bebyggede værfter (kunstige lave bakker), landvindingerne i kogene
og den helt grundlæggende digebeskyttelse - og så naturligvis Fanøs særlige skipperbyer, Sønderho
og Nordby.
Nationalparken fuldender rækken af Vadehavs-nationalparker, der strækker sig langs den
hollandske, tyske og nu også den danske Nordsø-kyst.
GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
De foregående 16 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev ligger her
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
Venlig hilsen
Jette Purup
kommunikationskonsulent
Nationalparksekretariatet, Abildvej 5, 5700 Svendborg
jette@nationalparksydfyn.dk
www.nationalparksydfyn.dk

Filnavn:
Nyhedsbrev nr
Bibliotek:
C:\Users\kntjep\Desktop
Skabelon:
C:\Documents and Settings\tursli\Application
Data\Microsoft\Skabeloner\Nationalpark fælles.dot
Titel:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Emne:
Forfatter:
tursli
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato:
27-10-2010 14:46:00
Versionsnummer:
2
Senest gemt:
27-10-2010 14:46:00
Senest gemt af:
Jette Purup
Redigeringstid:
1 minut
Senest udskrevet:
27-10-2010 14:49:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider:
3
Ord:
1.030 (ca.)
Tegn:
6.289 (ca.)

