Nyhedsbrev nr. 21 - februar 2011
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
STRYNBOER SEJLES HJEM EFTER BORGERMØDE I MORGEN
LEDIGE PLADSER PÅ VANDRETUR PÅ ÆRØ PÅ LØRDAG
NATIONALPARKVOGNEN PARKERER I FAABORG PÅ LØRDAG
HØRING I FULD GANG

BORGERMØDE I LANGELANDSHALLEN I MORGEN
I morgen 16. februar holdes det tredje af fem borgermøde om Nationalpark Det Sydfynske Øhav i
Langelandshallen, Engdraget 10, Rudkøbing kl. 19.30.
For beboere på Strynø bliver der gratis hjemtransport. Færgen "Strynboen" sejler en ekstra tur fra
Rudkøbing, når mødet er slut kl. 21.30.
Nationalparkplanen præsenteres af sekretariatschef Rico Boye Jensen. Jens Schoubye, Kædeby
Haver, fra Foreningen for Nationalparkskeptikere præsenterer skeptikernes synspunkter, og fra
Støtteforeningen for Nationalpark i Det Sydfynske Øhav kommer Klaus Eggert, Kædeby Has.
Desuden deltager kommunalbestyrelsesmedlemmerne René Larsen (S) og H.C. Rasmussen (Rad.),
som begge sidder i styregruppen for nationalparkprojektet.
Ordstyrer: Troels Mylenberg, som netop i dag er tiltrådt som chefredaktør på Fyns Amts Avis.
De to første borgermøder, i Naturama 2. februar og på Faaborg Gymnasium 9. februar, har haft
henholdsvis 220 og 150 deltagere. Spørge- og debatlysten har været stor og stemningen god, og
sådan bliver det forhåbentlig også i Rudkøbing i morgen aften.
De sidste to borgermøder:
Jordløse Forsamlingshus, Landevejen 53, Jordløse mandag 21. marts kl. 19.30
Nationalparkplanen præsenteres. Indlæg fra Jens Zimmer, Helnæs, Foreningen for
Nationalparkskeptikere, og Rudi Rusfort Kragh, Vester Skerninge, Støtteforeningen for
Nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Desuden deltager kommunalbestyrelsesmedlem Ole Knudsen
(V), som sidder i styregruppen for nationalparkprojektet.
Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1, Ærø onsdag 23. marts kl. 19.30
Nationalparkplanen præsenteres. Indlæg fra Bent Juul Sørensen, Dunkær, Foreningen for
Nationalparkskeptikere, og Finn Slumstrup, Ærøskøbing, Støtteforeningen for Nationalpark i Det
Sydfynske Øhav. Desuden deltager kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jørgen Otto Jørgensen,
Ærøskøbing (S) og Peter Lund, Marstal (L), som begge sidder i styregruppen for
nationalparkprojektet.
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

NATIONALPARKVOGNEN PÅ RUNDTUR
Nationalparkprojektets informationsvogn kører rundt om Øhavet og gør stop på torve og pladser i
de fem Øhavs-kommuner: På Torvet i Faaborg på lørdag, 19. februar kl. 10-14, kan man møde
kommunalbestyrelsesmedlem Peter Jensen (V) som sidder i nationalparkprojektets styregruppe,
biolog Karin Skovhus, Faaborg-Midtfyn Kommune og naturfaglig konsulent Peter Blanner fra
nationalparksekretariatet.
Nationalparkvognen parker desuden på:
Torvet ved SuperBrugsen i Rudkøbing lørdag 12. marts kl. 10-14
Torvet ved SuperBrugsen i Marstal lørdag 19. marts kl. 10-14
Flere informationer på kommunernes hjemmesider,
på http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=125 og på
www.facebook.com/nationalparksydfyn

STOR INTERESSE FOR VANDRETURE
Fyns Amts Avis og nationalparkprojektet har arrangeret fire vandreture på Øhavsstien i den måske
kommende nationalpark. Den første - fra Tranekær til Emmerbølle i lørdags - var totalt udsolgt og
blev en herlig oplevelse for de 50 deltagere. De fik undervejs indblik i både kulturhistorien og
naturen omkring Tranekær, og kaffetørsten fejlede ikke noget, da det muntre selskab efter tre timers
vandring nåede frem til Emmerbølle Strand Camping.
Vandretur nr. 2 afvikles på Ærø på lørdag, og dette er sidste udkald: Tilmeldingsfristen udløber i
morgen, onsdag, kl. 16. Turen starter på Søby Havn kl. 13.00 og går via Vitsø til Søbygaard, hvor
Søbygaards Venner serverer deres berømte lagkage. Turens længde er ca. 5 km og guider er Knud
Nielsen, Ærø Natur- og Energiskole, og Karen Margrethe Fabricius, museumsinspektør, Ærø
Museum. Jørgen Otto Jørgensen, Ærøskøbing, formand for styregruppen og medlem af Ærø
Kommunalbestyrelse, orienterer om nationalparken ved kaffebordet.
Transport: Hvis man tager færgen fra Svendborg til Ærøskøbing kl. 10.30 (for egen regning) passer
det med en bus til Søby (som arrangøren betaler). Efter vandtreturen er der gratis bus til
Søby/Ærøskøbing, så man kan nå en færge retur til Svendborg kl. 17.55 (igen for egen regning).
Tur nr. 3 - Svanninge Bakker - er desværre udsolgt, men der er stadig ledige pladser på den sidste,
fra Broholm til Lundeborg lørdag 5. marts kl. 13. Tilmelding senest 28. februar.
Flere informationer om vandreturene: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=127
Pris 75 kroner for abonnenter på Fyns Amts Avis, 100 kr. for ikke-abonnenter.
Tilmelding: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolaigade 3, 5700 Svendborg 6221 4621 eller pr. email:
avisklubben@faa.dk

HØRINGEN ER GODT I GANG
De mange aktiviteter hænger sammen med, at det sydfynske nationalparkprojekt er i offentlig
høring fra 1. februar til 31. marts 2011.

Indtil videre har sekretariatet modtaget omkring 30 høringssvar, primært fra privatpersoner. Nogle
er imod, andre er for og enkelte afleverer nye ideer. Heldigvis argumenterer de allerfleste for deres
synspunkt/ide og bidrager dermed til et godt beslutningsgrundlag for politikerne, som jo til sin tid
skal beslutte, om de vil ansøge miljøministeren om at etablere nationalparken.
De fem kommuner, som er involveret, opfordrer fortsat alle borgere til at kommentere FORSLAG
TIL PLAN FOR NATIONALPARK DET SYDFYNSKE ØHAV. Man kan sende et brev til
Nationalparksekretariatet, Abildvej 5, Svendborg eller en mail til post@nationalparksydfyn.dk eller
udfylde en formular http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=117
Selve planforslaget ligger til gennemsyn på biblioteker og Borgerservice i de fem
nationalparkkommuner Langeland, Ærø, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens, eller man kan
finde det her: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=116 De, som ikke har tid eller lyst
til at pløje sig igennem hele planen, kan finde en sammenfatning på otte sider her
http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=121 Den korte version kan også hentes i trykt udgave
på biblioteker og Borgerservice i de fem kommuner.

GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
Læs de foregående 20 numre af den sydfynske nationalparkundersøgelses nyhedsbrev:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
Mere om danske nationalparker på www.danmarksnationalparker.dk
Med venlig hilsen
Jette Purup
kommunikationskonsulent
Nationalparksekretariatet
Abildvej 5
5700 Svendborg
jette@nationalparksydfyn.dk
www.nationalparksydfyn.dk

