Nyhedsbrev nr. 24 - marts 2011
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
SIDSTE UDKALD
Vil vi have en nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Spørgsmålet er i offentlig høring, og det er ved at være sidste udkald: Fristen for aflevering af
høringssvar udløber torsdag 31. marts. Så uanset hvad du mener, er tiden nu inde til at aflevere
synspunkter og kommentarer til politikerne i de fem nationalpark-kommuner.
Rent praktisk er det nationalparksekretariatet, der administrerer høringen, og der er flere måder at
svare på: Find og udfyld et skema: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=117 eller
send en mail: post@nationalparksydfyn.dk eller
send et helt almindeligt brev til Nationalparksekretariatet, Abildvej 5, 5700 Svendborg
Sekretariatet har indtil videre modtaget cirka 300 høringssvar fra privatpersoner, firmaer,
foreninger, organisationer og institutioner. Alle høringssvar lægges på hjemmesiden
http://www.nationalparksydfyn.dk i deres fulde længde så hurtigt som muligt efter høringsfristens
udløb, og med mindre, vi modtager et helt overvældende antal i slutrunden, offentliggøres svarene
den 5. april.
Læs mere om hele nationalpark-processen: http://www.nationalparksydfyn.dk
Høringen drejer sig om Forslag til Plan for Nationalpark det Sydfynske Øhav, som ligger her:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=116
Find et sammendrag af planen - en pixiudgave:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=121
STOR INTERESSE BLANDT BORGERNE
Over 1000 borgere i de fem nationalpark-kommuner - Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland,
Assens og Ærø - har deltaget aktivt i arrangementer om nationalparkprojektet undervejs i høringen
de seneste to måneder.
Borgermøder samlede 220 på Naturama i Svendborg, 150 på Faaborg Gymnasium, 170 i
Langelandshallen i Rudkøbing, 85 i Jordløse Forsamlingshus og 210 i Rise Minihal. Ved samtlige
møder fortalte repræsentanter for både tilhængere og skeptikere om deres holdninger, og lokale
politikere svarede på alskens spørgsmål. Fyns Amts Avis' nye chefredaktør, Troels Mylenberg,
styrede ordet og gemytterne og sørgede for god og saglig stemning trods divergerende meninger
ved alle fem møder.
Nationalparkens info-vogn var på sin rundtur til Svendborg, Faaborg, Jordløse, Rudkøbing og
Marstal i dialog med cirka 175 interesserede borgere. Fire guidede vinter-Øhavsvandringer omkring
Tranekær, Søby, Svanninge og Broholm samlede 180 deltagere. Vandreturene var arrangeret i
samarbejde med Fyns Amts Avis.
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

SIDSTE FASE
Når alle høringssvar er samlet og offentliggjort den 5. april, går nationalparkundersøgelsen efter to
års intens borgerinddragelse ind i sin sidste fase - den politiske beslutning om vi skal have en
nationalpark eller ej. Heri indgår naturligvis både den afgrænsning, som er foreslået i
nationalparkplanen, og alternative muligheder. Med de mange høringssvar og det omfattende
materiale, der nu ligger, har politikerne et godt udgangspunkt for at drøfte sagen.
Processen frem mod den endelige afgørelse er ikke tilrettelagt i detaljer, men den involverer
selvfølgelig både nationalparkundersøgelsens styregruppe (se medlemmerne:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=15 ) og alle politikerne i de fem
kommunalbestyrelser omkring Øhavet.
Mest sandsynligt er det, at en indstilling fra styregruppen til kommunalbestyrelserne vil ligge klar
lige efter sommerferien.
GAMMELT NYT
Læs de første 23 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
Find os på facebook: http://www.facebook.com/nationalparksydfyn

Med venlig hilsen
Jette Purup
kommunikationskonsulent
Nationalparksekretariatet
Abildvej 5
5700 Svendborg
jette@nationalparksydfyn.dk
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