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Nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav
Læs blandt andet
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•
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EFTERLYSNING: ET KONKRET FORSLAG
BORGERMØDER FOR ALLE I SEPTEMBER
SOMMERENS BEDSTE SKUD
IDEVOGN I ØST OG VEST
ÅBENT BREV FRA 24 BORGERE

HVOR ER DET KONKRETE UDSPIL?
Både i pressen og på forsommerens lange togt med idevognen har nationalparkundersøgelsens medarbejdere fået spørgsmålet: Hvorfor skal det tage så lang tid at få
truffet beslutningen? Hvorfor kommer politikerne ikke bare med et konkret udspil,
sådan som de plejer, altså et nationalpark-forslag, som vi kan sige ja eller nej til og
dermed slut?
Svaret er, at politikerne i forbindelse med nationalpark-ideen har valgt en ganske
anderledes, meget åben proces. Det er nemlig borgerne selv, der skal levere forslaget.
Sådan er de fem nationalparker, som allerede er udpeget, blevet til , og sådan skal
også den eventuelle sydfynske skabes. Og det må nødvendigvis tage sin tid.
De første fire måneder - fra marts til juli i år - er gået med information og indsamling
af ideer og bekymringer. Det er sket via en husstandsomdelt avis, hjemmesiden
www.nationalparksydfyn.dk , idevognens rundtur og rigtig mange borgermøder.
Til september starter så næste fase, hvor alle de mange input skal bearbejdes og nye
kan komme til. Alle borgere kan melde sig til en række åbne arbejdsgrupper (se
hvordan herunder), som skal udarbejde forslag til det konkrete indhold i en eventuel
nationalpark. Grupperne skal finde ud af, hvilken forskel, en nationalpark kan gøre
for Øhavet. Hvad er det vigtigt at tage fat på? Hvad skal sættes i gang inden for de
fire hovedområder natur, kultur, friluftsliv og erhvervsliv?
Først når arbejdsgrupperne har afleveret deres forslag, har politikere, organisationer
og alle andre borgere et grundlag for at sige ja tak eller nej tak til nationalparken. Det
får de allesammen rig mulighed for, men det bliver altså først efter sommerferien næste år! Efter sommerferien i år venter...
FEM BORGERMØDER I SEPTEMBER
I september inviterer hver af de fem kommuner omkring Øhavet alle borgere til
nationalpark-møde. Formålet er at fortælle om mulighederne for at oprette lokale
arbejdsgrupper i forbindelse med nationalpark-undersøgelsen - og for at melde sig ind
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i én af fire hovedarbejdsgrupper, der som krumtapper i udformningen af en eventuel
nationalpark arbejder med hver sit tema frem til 1. april. De fire temaer er: Natur,
kultur, friluftsliv og erhverv.
Enhver, som har lyst til at arbejde konstruktivt med nationalpark-ideen, kan stifte en
lokal gruppe og/eller melde sig ind i én eller flere hovedarbejdsgrupper.
Borgermøderne holdes alle kl. 19:00-21:00.
Tirsdag d. 8. september: Rise Forsamlingshus, St. Rise Landevej 20, St. Rise
Torsdag 10. september: Tullebølle Hallen,Løkkebyvej 2A, Tullebølle
Onsdag 16. september: Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium, Niels
Kjærbyes Vej 9, Assens
Tirsdag 22. september: Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, Faaborg
Torsdag 24. september: Naturama, Dronningemaen 30, Svendborg
NB: Borgermødet i Assens får en speciel karakter. I Assens Kommune er kun et
mindre område, nemlig Helnæs/Brunshuse, med i det såkaldte undersøgelses-område,
og derfor har et fåtal af kommunens borgere modtaget informationsavis og haft besøg
af idevognen. Mødet på Handelsskolen i Assens bliver derfor et generelt
informationsmøde om nationalpark-undersøgelsen med masser af muligheder for at
stille spørgsmål og få svar.
Meget mere om arbejdsgrupper her. Tilmelding til en hovedarbejdsgruppe nu? Her!
FOTOKONKURRENCE
Cirka 30 billeder kandiderer allerede til titlen som Sommerens Sydfynske Skud i
fotokonkurrencen på www.nationalparksydfyn.dk Se de flotte motiver fra Helnæs i
vest til Skovsgaard i syd og bliv inspireret til dit eget bidrag. Præmien: Et besøg på
Skovsgaard på Langeland. 15 personer får entreen betalt - også til oplevelsescentret
Kys Frøen. Læs betingelserne og aflever dit sommerfavoritfoto her
IDEVOGNEN KØRER I ØST OG VEST
Nationalparkundersøgelsens hav- og himmelblå trailer triller ud på landevejene igen
på Øhavets Dag, søndag 28. august. I Lohals parkerer den klokken 10:00-12:30 og i
Dyreborg Skov ved Faaborg klokken 13:30-16:00. I Den lille værftshal i Ærøskøbing
stiller borgmester Jørgen Otto Jørgensen op til en snak om nationalpark-projektet han er nemlig også formand for styregruppen for nationalpark-undersøgelsen.
ÅBENT BREV FRA 24 BORGERE
I slutningen af juni modtog Naturturisme I/S et åbent brev angående
nationalparkundersøgelsen fra 24 borgere i kommunerne omkring Øhavet. Både
brevet og et svar fra styregruppen for nationalpark-undersøgelsen kan læses her.
ULEMPER OG FOLKEAFSTEMNING
Hvilke ulemper kan der være ved en nationalpark? Skal en nationalpark godkendes af
et flertal i Folketinget? Må jeg fortsat gå i skoven og fælde brænde? Bliver der holdt
folkeafstemning om nationalparken?
Det er nogle af de spørgsmål, sekretariatet senest har besvaret her.

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

