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Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
KRAFTIG KRITIK AF HØRING
BORGERMØDER PÅ ÆRØ OG I ASSENS KOMMUNE
NATIONALPARKVOGNEN TIL LANGELAND OG ÆRØ
FIRE VANDRETURE I FLOT VINTERSOL
FORMANDEN ER GÅET TIL FILMEN
OPFORDRING: SEND ET HØRINGSSVAR
Den offentlige høring om Nationalpark Det Sydfynske Øhav er godt halvvejs, debatten ruller livligt
og godt for det.
En artikel i det seneste nummer af Landbrug FYN (Nr. 10/8. marts 2011) indeholder dog et par fejl,
som sekretariatet gerne vil rette.
Høringsprocessen kaldes i artiklen "politiserende og utroværdig" og argumentationen lyder bl.a.:
"Det må siges at være en nyskabelse for en høringsproces, at man næsten dagligt i høringsfasen kan
gå ind på nationalparksekretariatets hjemmeside og få at vide, hvor mange høringssvar, der er
kommet, og hvor mange positive og negative høringssvar man har fået. Jeg har aldrig før oplevet, at
man undervejs i en høringsproces kan kontakte administrationen og få at vide, hvor mange der
mener det ene, og hvor mange der mener det andet."
Bag udtalelsen står ifølge Landbrug FYN formanden for Foreningen for Nationalparkskeptikere
Bent Juul Sørensen, Ærø.
Men det er ikke korrekt, at man under nationalparkhøringen har kunnet læse på hjemmesiden, hvor
mange positive og negative svar, der er kommet. Det står ikke på hjemmesiden og har aldrig stået
der. Det er til gengæld rigtigt, at vi har offentliggjort antallet af høringssvar i Nyhedsbrev nr. 21, og
det er også rigtigt, at enhver kan kontakte sekretariatet og efter reglerne om aktindsigt få alle
høringssvar udleveret (og dermed selv tælle positive og negative op).
Men det er ikke nogen nyskabelse. Ærø Kommune, for eksempel, er endda gået et skridt videre i
åbenhed over for borgerne. Her er kommuneplanen for 2009-2021 i øjeblikket i offentlig høring, og
høringssvarene offentliggøres løbende. Alle borgere kan altså gå ind på
http://planportal.aeroekommune.dk/offentlig+h%c3%b8ring og se, hvor mange svar, der er
afleveret; hvem, der har afleveret dem, og hvad de mener om planen.
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Hvis nogen ønsker de samme oplysninger i forbindelse med nationalparkhøringen, kan de
naturligvis få dem, selv om vi ikke løbende lægger høringssvarene på hjemmesiden. Alle kan
nemlig i henhold til offentlighedsloven bede om aktindsigt i høringssvarene og altså få dem
udleveret, også undervejs i høringen.
Når høringen slutter 31. marts, vil alle svar i øvrigt blive præsenteret i deres helhed for alle de
involverede politikere og på vores hjemmeside http://www.nationalparksydfyn.dk

BORGERMØDER I JORDLØSE OG RISE
Tre velbesøgte borgermøder i Svendborg, Faaborg og Rudkøbing i løbet af februar havde mellem
160 og 220 deltagere, som tydeligvis ikke var enige. Men debatten kørte engageret og i god
stemning for og imod nationalparken ved dem alle tre.
Det fjerde informations- og debatmøde holdes mandag 21. marts kl. 19.30 i Jordløse
Forsamlingshus. Repræsentanter for både skeptikere og tilhængere kommer til orde: Jens Zimmer,
Helnæs, fra Foreningen for Nationalparkskeptikere, og Rudi Rusfort Kragh, Vester Skerninge, fra
Støtteforeningen for Nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Også Ole Knudsen (V), medlem af
Assens Byråd og af styregruppen for nationalparkundersøgelsen, deltager i borgermødet.
Det femte og sidste informations- og debatmøde holdes onsdag 23. marts kl. 19.30 i Rise Minihal
på Ærø. Styregruppen repræsenteres af viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærøskøbing (S),
som er formand for styregruppen, og kommunalbestyrelsesmedlem Peter Lund, Marstal (L). Fra
Foreningen for Nationalparkskeptikere kommer Bent Juul Sørensen, Dunkær, mens Finn Slumstrup,
Ærøskøbing, repræsenterer Støtteforeningen for Nationalpark i Det Sydfynske Øhav.
Ved begge borgermøder præsenteres Forslag til Plan for Nationalpark Det Sydfynske Øhav af
sekretariatschef Rico Boye Jensen. Chefredaktør Troels Mylenberg, Fyns Amts Avis, er ordstyrer.

NATIONALPARKVOGNEN PÅ RUNDTUR
Nationalparkprojektets havblå informationsvogn er igen på vej Øhavet rundt og har indtil nu gjort
holdt i Faaborg, Svendborg og Jordløse, hvor omkring 100 borgere har fået svar på deres
spørgsmål.
Næste stop: Torvet ved SuperBrugsen i Rudkøbing lørdag 12. marts kl. 10-14. Her kan man stille
spørgsmål til René Larsen, medlem af nationalparkprojektets styregruppe og Langeland
Kommunalbestyrelse, biolog Astrid Ejlersen, Langeland Kommune, og naturfaglig konsulent Peter
Blanner, nationalparksekretariatet.
Og vognen slutter sin odyssé på Ærø, hvor den startede for cirka to år siden: På torvet ved
SuperBrugsen i Marstal lørdag 19. marts kl. 10-14. Her kan borgerne møde viceborgmester Jørgen
Otto Jørgensen, Ærøskøbing, som også er formand for styregruppen for nationalparkprojektet,
planmedarbejder Palle Kefer, Ærø Kommune, og naturfaglig konsulent Peter Blanner,
nationalparksekretariatet.

VANDRETURE I HØJ SOL
Fire vandringer i nationalparken arrangeret af Fyns Amts Avis og nationalparkens styregruppe de
seneste fire lørdage blev fire store succeser, ikke mindst fordi vintervejret holdt sig tørt og solrigt
fire lørdage i træk!
Kyndige guider berettede om kulturhistorien og naturen i og omkring Tranekær, Søby, Svanninge
Bakker og Broholm/Lundeborg. For enden af vandreruterne stod lokale politikere på mål for
nationalparkplanen, mens den varme kaffe og det bløde brød gjorde rigtig godt. 180 deltog i
Øhavsvandringerne.

FORMANDEN PÅ VIDEO
Nogle er gode til at læse, for andre er det fint at få vigtige budskaber ind gennem ørerne. Jørgen
Otto Jørgensen, Ærø, som er formand for styregruppen for nationalparkundersøgelsen, fortæller i to
korte videoer, hvad en dansk nationalpark er og hvorfor flertallet i styregruppen går varmt ind for,
at Sydfyn og øer skal have én. Find videoen Hvorfor nationalparker? her
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=128 og Derfor nationalpark på Sydfyn og øer
her http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=129

ET HELT TILLÆG OM NATIONALPARKEN
Fynske Medier udgav søndag 27. februar et tillæg om nationalparken, som var stukket ind i både
Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Styregruppen annoncerede den offentlige høring over fire
midtersider og fik i tilgift et stak tillæg. Hvis du ønsker et eller flere eksemplarer: Ring eller send
mig en mail!

SEND DIT HØRINGSSVAR
Høringen om nationalparkplanen slutter 31. marts. På nationalparkprojektets hjemmeside
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=116 kan man læse og printe det Forslag til Plan
for Nationalpark Det Sydfynske Øhav, som høringen drejer sig om og som beskriver, hvordan
nationalparken helt konkret kan gøre en forskel.
Planforslaget ligger også til gennemsyn på biblioteker og Borgerservice i de fem
nationalparkkommuner Langeland, Ærø, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens. 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, eller man kan bare ringe/maile til
undertegnede og bestille et antal.
Indtil videre har vi modtaget cirka 90 høringssvar, og styregruppen og de fem involverede
kommuner opfordrer fortsat alle borgere til at kommentere nationalparkplanen. Man kan sende et
brev til Nationalparksekretariatet, Abildvej 5, 5700 Svendborg eller en mail til
post@nationalparksydfyn.dk eller udfylde formularen her
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=117

GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
Læs de foregående 21 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
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