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Nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav
Læs om
MØDER FOR ALLE BORGERE I FEM KOMMUNER
SKEPTIKERE DANNER FORENING
FOTOSEJREN GIK TIL SØNDERJYLLAND
IDEVOGN PÅ HØSTMARKED
FEM BORGERMØDER I SEPTEMBER
Uden borgerinddragelse ingen nationalpark. Det står i loven, det siger miljøministeren, og det er
rigtig fornuftigt. Og hvad borgerinddragelse angår, er det sydfynske nationalparkprojekt lige nu på
vej ind i sin allervigtigste fase: Etablering af arbejdsgrupper. Det er i arbejdsgrupperne,
nationalparken formes - konkret og i detaljer. Og først, når de har tænkt færdig, kan man tage
kvalificeret stilling til spørgsmålet om nationalpark eller ej.
Her i september holder de fem involverede kommuner derfor hver et orienteringsmøde, hvor de vil
opfordre alle borgere til at bruge lidt af vinterens fritid i de grupper, som skal finde ud af, hvad en
eventuel nationalpark kan komme til at betyde for området.
MØDE PÅ ÆRØ Tirsdag 8. sept. kl. 19-21. Rise Forsamlingshus, St. Rise Landevej 20, St. Rise
MØDE PÅ LANGELAND Torsdag 10. sept. kl. 19-21. Tullebølle Hallen, Løkkebyvej 2A,
Tullebølle
MØDE I ASSENS Onsdag 16. sept. kl. 19-21. Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium,
Niels Kjærbyes Vej 9, Assens
MØDE I FAABORG Tirsdag 22. sept. kl. 19-21. Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, Faaborg
MØDE I SVENDBORG Torsdag 24. sept. kl. 19-21. NATURAMA, Dronningemaen 30,
Svendborg
En nationalpark skal ifølge loven bevare og styrke både naturen, kulturhistorien, friluftslivet og
erhvervslivet i og omkring Øhavet. Men hvordan og hvornår? Det vil være forskelligt fra
nationalpark til nationalpark, og her på Sydfyn og øer skal fire hovedarbejdsgrupper i de kommende
seks måneder give hver deres bud på tiltag, som kan sættes i gang inden for gruppens tema.
Grupperne skal tænke tematisk på tværs af kommuneskel og vand- og landskaber, de skal tage
stilling til de bekymringer og ideer, som borgerne allerede har afleveret på
www.nationalparksydfyn.dk, og de skal fostre nye forslag og visioner, som omfatter hele Øhavets
udvikling de næste 10-20 år. Grupperne er åbne for alle. ALLE.
Derudover kan enhver engageret borger samle en lokal arbejdsgruppe. Gruppen bestemmer selv,
hvad den vil beskæftige sig med, men emnet skal naturligvis falde inden for et eller flere af en
nationalparks fire formål. Og for at få gennemslagskraft bør den lade sig repræsentere i en af de fire
hovedarbejdsgrupper eller aflevere et skriftligt, gennemarbejdet materiale.
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Vi du deltage i én af hovedarbejdsgrupperne, kan du tilmelde dig på ét af borgermøderne eller her
senest 15. oktober, erhvervsgruppen har dog frist til 1. december. Lokale arbejdsgrupper kan
oprettes frem til 1. januar, og nationalparksekretariatet skal have besked om oprettelsen på
post@nationalparksydfyn.dk
Læs meget mere om hovedarbejdsgrupper og lokale arbejdsgrupper
SKEPTIKERE STIFTER FORENING
En gruppe sydfynboer har indkaldt borgere på Sydfyn, Langeland, Ærø og Øhavet, der forholder sig
skeptisk til planerne om en nationalpark på Sydfyn og øerne, til stiftende generalforsamling i
»Foreningen af Nationalpark-skeptikere« på Hotel Ærø i Svendborg. Det foregår ifølge
hjemmesiden www.nationalpark.dk onsdag 30. september kl. 19.30.
"Vi har jo i Danmark en lang tradition for, at borgere organiserer sig og lader en forening eller
organisation varetage deres interesser. Så skeptikernes initiativ er en helt naturlig del af den
demokratiske proces", siger Jørgen Otto Jørgensen, borgmester på Ærø og formand for
styregruppen for den sydfynske nationalpark-undersøgelse. Han tilføjer, at skepsis over for noget
nyt jo kan være vældig sundt, og han regner med, at den planlagte forening både kan og vil bidrage
konstruktivt til nationalpark-undersøgelsen.
SOMMERENS FOTOKONKURRENCE
Hele 80 flotte fotos blev indleveret til sommerens store fotokonkurrence på
www.nationalparksydfyn.dk. Dommerkomiteen valgte et motiv fra Ærø som vinder. Manden bag
vinderkameraet var Steen Vester fra Sønderborg, som var kommet sejlende til Ærø for at indfange
en flok heste med maleriske badehuse i baggrunden. Vi har netop udskrevet en ny fotokonkurrence,
så amatørfotograferne kan godt pudse linsen og fokusere på efterår og friluftsliv i Øhavet. Se
vinderfoto og ny konkurrence her
IDEVOGN TIL HØSTMARKED
På søndag 6. september triller nationalpark-traileren til Skovsgaard på Sydlangeland for at deltage i
årets store, økologiske høstmarked. Herregården og omgivelserne - også familieaktivitetscentret
Kys Frøen - er åben kl. 11-17. Arrangør er Skovsgaards ejer, Danmarks Naturfond, og Danmarks
Naturfredningsforening.
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