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Læs om blandt andet
IDEVOGN PÅ MADMARKED
GRÆNSER SKABER DEBAT
SPØRG OG FÅ SVAR
BORGERMØDER SKYDER GRUPPER I GANG
NY FOTOKONKURRENCE

IDEVOGN BLANDT SYNGENDE ENGLE
”Mad med holdninger og kulinariske oplevelser, så englene synger”, lover arrangørerne af årets
Kulinarisk Sydfyn på havnen i Svendborg. Nationalparkundersøgelsens havblå trailer triller i
stilling på fødevaremarkedet og besvarer alverdens spørgsmål - også, hvordan fødevarer af høj
kvalitet produceret på bæredygtig vis kan hænge sammen med en eventuel nationalpark. Markedet
holdes lørdag 27. og søndag 28. juni, idevognen er åben begge dage kl. 10-14.
Vognen fortsætter i øvrigt ufortrødent sit togt rundt i og omkring Øhavet. Over 30 lokaliteter er
besøgt og små 800 gæster betjent. Langeland, Strynø, Bjørnø, Ringe, Hjortø og Birkholm står for
tur, før idevognen holder sommerferie fra 12. juli. Se køreplanen her
HVORFOR HER OG IKKE DER?
Grænsen – ”den røde streg” eller undersøgelsesområdet for den eventuelle nationalpark - er fortsat
emnet, som optager de fleste af idevognens gæster. Rigtig mange har forslag til udvidelser:
”Vejstrup Ådal og Stenstrup Issø skal helt oplagt med”. ”De større kystbyer – Svendborg, Faaborg,
Rudkøbing – hvorfor er de ikke med? De er jo værdifuldt kulturarvegods.” ”Og de mindre, Vindeby
og Tåsinge, de SKAL da med?” Andre foreslår indskrænkninger: ”Drop Helnæs!” ”Drop alt nord
for Thurø-Tranekær-linjen!” ”Hold Fyn helt udenfor og lad nationalparken omfatte de ”rigtige” øer:
Ærø, Langeland, Thurø, Tåsinge og de mindre øer!”
Alle forslagene kan ses her
Se kortet over undersøgelsesområdet her

FRA AFVIKLING TIL UDVIKLING?
Nye spørgsmål om nationalparken dukker hele tiden op ved borgermøder, i idevognen og pr. mail.
Men sekretariatet holder trit, svarer på skriftlige spørgsmål inden for tre hverdage og lægger

Sekretariat for Nationalparkundersøgelsen
Abildvej 5A, 2. th. DK-5700 Svendborg Tel. +45 6223 3045 post@nationalparksydfyn..dk www.nationalparksydfyn.dk

Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:
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spørgsmål/svar af mere generel karakter på hjemmesiden. Nogle af de nyeste spørgsmål lyder:
Hvordan kan en nationalpark råde bod på, at Sydfyn og øer er et udkantområde? Hvordan kan de
mange, sydfynske lokalråd få indflydelse på processen? Flyttes beslutninger fra
kommunalbestyrelserne til miljøministeren i forbindelse med en eventuel nationalpark?
Læs svarene her

BORGERMØDER INDVARSLER NY FASE
I sensommeren går nationalparkundersøgelsen ind i en ny og helt afgørende fase. Nu skal de mange
ideer fra idevognen, hjemmesiden og borgermøderne konkretiseres, prioriteres og omsættes til
mulig handling. Der skal tegnes et konkret billede af, hvordan en eventuel nationalpark kan komme
til at se ud.
En lang række spørgsmål skal besvares: Hvilken forskel vil en eventuel nationalpark gøre for
området? Hvad skal prioriteres? Hvordan kan vi forbedre naturen? Og kulturarven? Hvor ligger de
nye rekreative muligheder? Hvilke erhvervspotentialer kan styrkes? Og hvor er det mest
hensigtsmæssigt at trække grænserne?
Spørgsmålene skal besvares af alle de borgere i de fem involverede kommuner, som har lyst til at gå
ind i arbejdet.
Startskuddet affyres med borgermøder i Svendborg, Faaborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Assens i
september. Herunder og -efter kan enhver borger eller forening tage initiativ til at etablere en lokal
arbejdsgruppe, som definerer sit eget tema eller (geografiske) område.
I oktober/november etableres så fire hovedarbejdsgrupper, som bliver krumtapper i processen. De
skal beskæftige sig med hver sit tema – natur, kultur, fritidsliv, erhvervsliv - og kommer til at
dække hele området. Alle kan deltage i en eller flere arbejdsgrupper, men arbejdet bliver en smule
krævende: Deltagerne skal regne med at bruge en aften pr. måned i fem-seks måneder. Møderne
holdes formentlig alle i Svendborg.
Både borgermøder og etablering af arbejdsgrupper annonceres naturligvis på hjemmesiden, her i
nyhedsbrevet og i de lokale ugeaviser i starten af september. Man kan dog allerede nu melde sig til
hovedarbejdsgrupperne her
Læs meget mere om etablering af arbejdsgrupper og kommissorium for grupperne her
FOTOKONKURRENCE
Snup sommerens bedste fotomotiv fra Det Sydfynske Øhav og vind en sensommerudflugt til
Skovsgaard på Langeland. 15 personer får entreen betalt - også til oplevelsescentret Kys Frøen - og
en eksklusiv, gratis rundtur på det lille fine gods med den populære naturvejleder Marianne Krag
Pedersen. Læs betingelserne og aflever dit sommerfavoritfoto her
SOMMERKICK I ØHAVET
Vandre eller cykle? Finde fugle, fange fisk? Kønne planter, vilde heste? Bage brød, jage skatte? Det

Sydfynske Øhav byder på et væld af oplevelser i naturen hele sommeren, og her kan du se en liste
med langt over 100 gode udflugtsmål.
Venlig hilsen
Jette Purup, kommunikationskonsulent, Nationalparkundersøgelsen
3017 4746
jette@nationalparksydfyn.dk
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet? Gå til www.nationalparksydfyn.dk og klik på ”Afmeld” i
boksen NYHEDSBREV

