HVOR STOR - eller hvor lille - skal en eventuel nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav være?
Beboere og politikere har de kommende 18 måneder til at diskutere det, men debatten skal jo have et
udgangspunkt. Derfor har styregruppen for nationalparkundersøgelsen netop defineret et
undersøgelsesområde .
Det strækker sig fra Helnæs i vest til Lohals i øst, fra Svanninge og Egebjerg Bakker i nord til Dovns Klint
på Sydlangelands spids i syd. De større byer er ikke med - de holdes normalt uden for nationalparker, og på
Ærø og Langeland følger "grænsen" stort set vandskellet.
Undersøgelsesområdet rummer de væsentligste sydfynske natur-, kultur- og landskabs-værdier, som er af
national eller international betydning - sådan som det kræves af en nationalpark.
Det er inden for undersøgelsesområdet, grænsen for en eventuel nationalpark i store træk skal findes. Det kan
være, den bliver mindre, men den bliver næppe meget større. En stor lokal interesse kan dog måske udvirke,
at mindre områder, som ligger uden for undersøgelsesområdet, kan komme med - det vil alt sammen vise sig
under de kommende 18 måneders debat.
Se kortet med afgrænsningen på vores hjemmeside www.nationalparksydfyn.dk
Her kan du også læse meget mere om undersøgelsesområdet, om de kriterier, styregruppen har lagt til grund
for grænsedragningen og om forskellen på at bo uden for og inde i undersøgelsesområdet.
-------------------STYREGRUPPEN for nationalparkundersøgelsen består af 10 politikere fra de fem øhavs-kommuner og
Region Syddanmark plus 13 repræsentanter for organisationer, som har en aktiv interesse i nationalparken.
Styregruppen har netop fået seks nye medlemmer:
Jacob Salvig, Svendborg, museumschef, Naturama
Vagn Gram, Faaborg, Dansk Amatørfiskerforening
Arne Greve, Horne, Danmarks Jægerforbund
Ole Nielsen, Ristinge, Danmarks Fiskeriforening
Mogens Windeleff, Lyø, de små øer i Øhavet
Martin Jørgensen, Skarø, de små øer i Øhavet
Se hele styregruppen på www.nationalparksydfyn.dk
---------------------BESTIL ET OPLÆG. Sekretariatet for nationalparken rejser øhavet rundt i disse måneder
og fortæller om nationalpark-ideen. Indtil videre har vi underholdt og svaret på spørgsmål
fra cirka 700 medlemmer af foreningen og organisationer, og vi møder gerne op i dit lokalråd
eller din forening - også, hvis I vil være med til at udvikle ideer og visioner for en eventuel
nationalpark. På www.nationalparksyddfyn.dk kan du bestille et møde-oplæg,
-------------------HJEMMESIDEN www.nationalparksydfyn.dk gik i luften i går og er fortsat under opbygning. Tjek den,
deltag i fotokonkurrencen, stil et spørgsmål, skriv et debatindlæg eller aflever en ide. Og støder du på
problemer eller har du forslag til forbedringer, så kontakt os endelig.

Venlig hilsen
Jette Purup, kommunikationskonsulent
jette@nationalparksydfyn.dk
3017 4746
Peter Blanner, faglig konsulent
mailto:peter@nationalparksydfyn.dk3017 4747
Rico Boye Jensen, sekretariatschef
rico@nationalparksydfyn.dk
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra nationalparkundersøgelsen? Gå ind på
www.nationalparksydfyn.dk , skriv din mailadresse i NYHEDSBREV og klik på Afmeld.

