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Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
PLAN FOR NATIONALPARKEN PÅ PLADS
Så er forslaget til Nationalpark Det Sydfynske Øhav på plads. Styregruppen for projektet har
vedtaget en plan for en nationalpark, som omfatter større eller mindre dele af kommunerne Ærø,
Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens.
- Vi kommer med et forslag til en ny, spændende dansk nationalpark, som jeg er sikker på, at vi vil
blive stolte af og som vil skabe opmærksomhed langt uden for landets grænser, siger formanden for
styregruppen, viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø.
Der er 24 medlemmer i styregruppen. Landbrugets og skovbrugets tre repræsentanter stemte imod
nationalparken, og formanden for styregruppen beklager naturligvis, at planen ikke har samlet total
opbakning:
- Landbrug og skovbrug frygter restriktioner, men vi finder frygten ubegrundet. Det vil jo
simpelthen være imod nationalparkloven, hvis bestyrelsen forsøger at indføre begrænsninger af
nogen art. Men det er desværre ikke lykkedes os at overbevise dem, siger Jørgen Otto Jørgensen.
Det nye forslag til nationalparkens beliggenhed og størrelse var en stor udstrakt hånd til jordbruget:
- Styregruppen har lavet en kompromis-afgrænsning, som imødekommer land- og skovbrugets
bekymringer, idet væsentlige landbrugsarealer på Sydfyn og Ærø er pillet ud. Men det hjalp altså
heller ikke, konstaterer formanden.
Planen sikrer dog, at de mange tilhængere tilgodeses, og at nationalparken kan gennemføre de
initiativer og realisere de mål, styregruppen har defineret. Det gælder også, selv om Langeland er
pillet ud i konsekvens af, at kommunalbestyrelsen dér allerede i starten af maj besluttede at melde
sig ud af nationalparkprojektet.
- Og jeg er overbevist om, at alle parter vil kunne leve og leve godt med den nationalpark, vi nu har
foreslået, siger Jørgen Otto Jørgensen.
SE DEN RØDE STREG
På vedhæftede kort kan man både se det nye forslag til afgrænsning (den røde streg) og den
afgrænsning, som var i offentlig høring i februar og marts i år (den blå streg). Det skraverede
område er således det, som blev pillet ud som følge af den offentlige høring. De gule områder er
Natura 2000-områder, altså områder, som i forvejen er udpeget til internationale
naturbeskyttelsesområder.
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HJEMMESIDE I DVALE
Den reviderede udgave af nationalparkplanen er under grafisk tilretning. Den lægges på
hjemmesiden på onsdag 8. juni og sendes i næste uge i trykt udgave til de 117
kommunalbestyrelsesmedlemmer i Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland.
Dermed har styregruppen løst sin opgave og afsluttet sit arbejde. Det er nu op til
kommunalbestyrelserne at beslutte, om de vil ansøge miljøministeren om at oprette nationalparken,
og den beslutning træffer de formentlig i løbet af efteråret.
Nationalparkprojektets hjemmeside vil fortsat være tilgængelig med informationer om hele
processen, men den opdateres ikke indtil videre. Projektets facebook-side lukkes og dette
nyhedsbrev bliver det foreløbigt sidste.
Tak endnu engang til alle læsere og til de tusindvis af borgere, som har engageret sig i processen.
Om alt går vel, indvies Nationalpark Det Sydfynske Øhav i 2014.
Læs mere om hele nationalpark-processen her: http://www.nationalparksydfyn.dk
Se styregruppens sammensætning her: http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=15
GAMMELT NYT
Læs de første 26 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev her:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
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