Nyhedsbrev nr. 25 - april 2011
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
Nationalparkhøringen er slut, og sekretariatet har modtaget 667 høringssvar fra privatpersoner,
firmaer, foreninger, organisationer og institutioner. Alle høringssvar ligger nu her:
http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=117
- 667 er et imponerende antal, som vidner om stort engagement, siger formanden for
nationalparkundersøgelsens styregruppe, viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø.
Han glæder sig over, at rigtig mange borgere har leveret konstruktive input og gode argumenter
både for og imod den eventuelle nationalpark, så politikerne i de fem kommuner omkring Øhavet
nu har et godt grundlag at tage stilling på.
- Dette er jo en høring og ikke en afstemning. Nu skal vi til at kigge på argumenterne, og de vil
indgå i det videre politiske arbejde med nationalparkundersøgelsen, siger formanden.
FLEST LOKALE SVAR
Langt hovedparten af svarene - 619 - kommer fra borgere i de fem kommuner, som er involveret i
nationalparkprojektet. Langt hovedparten af disse - 550 - bor inden for det område, som
styregruppen har foreslået til nationalparken.
Lidt mere statistik:
Antal svar fra Svendborg Kommune: 239
Antal svar fra Langeland Kommune: 152
Antal svar fra Faaborg-Midtfyn Kommune: 96
Antal svar fra Ærø Kommune: 69
Antal svar fra Assens Kommune: 63
Antal svar fra grupper/organisationer mv. som omfatter flere af de fem nationalparkkommuner eller
dem alle: 26
Antal svar fra borgere/grupper/organisationer, som bor uden for de fem nationalparkkommuner: 22
LANG PROCES
Nationalparkprojektet har været i offentlig høring i to måneder, 1. februar - 31. marts.
Høringen var afslutningen på to års granskning: Skal vi have en nationalpark i og omkring Det
Sydfynske Øhav eller ej? Flere tusind borgere har været involveret i undersøgelsen, læs en kort
redegørelse for forløbet: http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=132
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

Undersøgelsen går nu ind i sin sidste fase, den politiske behandling frem mod den endelige ja eller
nej.
Den starter med, at styregruppens formandskab - formand Jørgen Otto Jørgensen, Ærø, og
næstformand Flemming Madsen, Svendborg - i løbet af april og maj holder møder med de politiske
ordførere i de fem kommunalbestyrelser for at drøfte den videre proces. Formandskabet melder
tilbage til styregruppen (se medlemmerne: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=15 ),
som udarbejder en indstilling om nationalparkens størrelse og indhold til de fem
kommunalbestyrelser.
Kommunalbestyrelserne tager formentlig stilling efter sommerferien, og hvis de siger ja, er det op
til miljøministeren og Folketinget at træffe den endelige beslutning: Ja eller nej til Danmarks sjette
nationalpark, Nationalpark Det Sydfynske Øhav.
Læs mere om hele nationalpark-processen: http://www.nationalparksydfyn.dk
Forslag til Plan for Nationalpark det Sydfynske Øhav 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
GAMMELT NYT
Læs de første 24 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
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