Nyhedsbrev nr. 26 - maj 2011
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
STYREGRUPPEN: NATIONALPARKEN SKAL VÆRE MINDRE
Det Sydfynske Øhav skal have en nationalpark, det er kun et spørgsmål om størrelsen, mener et
stort flertal i den styregruppe, som nu i over to år har arbejdet med planerne.
Styregruppen besluttede derfor på et møde i dag at bede sine politiske repræsentanter fra de fem
Øhavs-kommuner melde ind, hvor stort et areal, de foreslår inddraget i nationalparken.
- Dette er jo sidste fase i udformningen af nationalparken. Styregruppen har samlet alle svarene fra
den offentlige høring i februar og marts, og vi har præsenteret kommunalbestyrelserne for dem. Nu
ønsker styregruppen så nogle signaler fra kommunerne senest 26. maj, så vi på vores næste møde,
som holdes 31. maj, kan lave en egentlig indstilling til de fem kommuner om nationalparkens
størrelse og beliggenhed, siger formanden for styregruppen, viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen,
Ærø.
Men styregruppens flertal var altså på mødet i dag enig med formandskabet i, at der skal indgås et
kompromis om størrelsen:
- Formandskabet har naturligvis lyttet til alle høringssvarene, også svarene fra dem, der ikke vil
være med i nationalparken eller ønsker en mindre park. Det er jo især jordbrugere, der tegner det
synspunkt, så vi anbefaler kommunerne at pille nogle dyrkede arealer ud, siger Jørgen Otto
Jørgensen.
Styregruppen anbefaler desuden kommunerne især at inddrage de Natura 2000-arealer, som i
forvejen er udpeget som værdifulde, og også gerne købsstæderne - Svendborg, Faaborg,
Ærøskøbing og Rudkøbing.
- Kernen i nationalparken skal naturligvis fortsat være selve Øhavet og småøerne. I den
sammenhæng er købstæderne jo vigtige portaler og repræsenterer en meget værdifuld del af
kulturarven, siger formanden.
Endelig beder styregruppen kommunerne om at udpege sammenhængende arealer.
Styregruppen mødes som nævnt for at drøfte et nyt afgrænsningsforslag 31. maj, og hvis det går
efter planen, kan det forslaget sendes til de fem kommunalbestyrelser inden sommerferien.

Det er herefter kommunalbestyrelserne, der tager stilling til, om de vil søge miljøministeren om at
få nationalparken. Og det er ministeren og Folketinget, der bestemmer i den sidste ende.
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

KORT OM HØRINGEN
Nationalparkprojektet har været i offentlig høring i to måneder, 1. februar - 31. marts 2011.
Sekretariatet har modtaget 667 høringssvar , som alle ligger her:
http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=117
Høringen var afslutningen på to års undersøgelse: 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 her: http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=132
Undersøgelsen er nu inde i sin sidste fase, den politiske behandling frem mod den endelige ja eller
nej.
Læs mere om hele nationalpark-processen her: 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 her:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=121
Se styregruppens sammensætning her: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=15

GAMMELT NYT
Læs de første 25 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev her:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
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