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Nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav
100 HAR MELDT SIG TIL ARBEJDSGRUPPER
BORGERE MØDES I ØST OG VEST
GRUPPER KLÆDES PÅ AF FAGFOLK
SMÅØERNE FÅR DERES EGET SEMINAR
PÅSTANDE AFLIVES OG GENOPSTÅR
NY FOTOKONKURRENCE
GÅ I GRUPPE
Cirka 100 borgere fra de fem kommuner omkring Det Sydfynske Øhav har indtil videre
meldt sig til de fire hovedarbejdsgrupper, som i de kommende måneder skal forsøge at
finde ud af, hvilken forskel, en eventuel nationalpark kan gøre. Grupperne dækker hele
Sydfyn og alle øerne, møderne holdes hos Nationalparksekretariatet, Abildvej 5 i
Svendborg, og grupperne er åbne for alle: Enhver kan melde sig til, blot beder vi om
tilmelding senest 15. oktober, hvis du vil deltage i det første møde i én af grupperne - enten
her eller på telefon 3017 4747.
Du bestemmer selv, hvor mange møder, du vil deltage i, men udbyttet for gruppen bliver
naturligvis større, jo flere, der følges ad gennem hele forløbet. Læs mere om
hovedarbejdsgrupperne her.
START DIN EGEN GRUPPE
For at sikre den nemmeste transport for de fleste, holdes alle møder i
hovedarbejdsgrupperne i Svendborg. Nogle borgere synes måske alligevel, det er for
besværligt at tage turen til Svendborg fem gange her i efteråret og vinteren. Andre (eller de
samme) har mest lyst til at beskæftige sig med, hvad deres eget lokalområde kan bidrage
med til en nationalpark - og omvendt: Hvad kan området få ud at at være med?
For dem er muligheden at oprette en lokal arbejdsgruppe. Det har borgere allerede gjort på
Helnæs og på Langeland. Læs mere om dem her og anmeld oprettelse af en lokal
arbejdsgruppe her.
SMÅØERNE MØDES PÅ VANDREHJEM
Beboerne på de otte småøer i Øhavet har et helt specielt problem med
hovedarbejdsgrupperne: De kan simpelthen ikke nå hjem i seng samme aften!
Derfor har småøernes rerpæsentanter i styregruppen, Martin Jørgensen, Skarø, og Mogens
Windeleff, Lyø, arrangeret et weekendseminar på Danhostel Svendborg fra fredag 23.
oktober kl. 17.30 til søndag 25. oktober kl. 13.00. Samtlige beboere på de otte småøer er
inviteret, seminaret er gratis for deltagerne, og tilmeldingsfristen er egentlig udløbet. "Men
hvis flere gerne vil med, er der gode chancer for at skaffe ekstra pladser på
vandrehjemmet", oplyser Martin Jørgensen. Henvendelse hurtigst muligt:
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:

ÆRØ KOMMUNE

mej@biosynergy.dk
Styregruppen har afsat i alt 130.000 kroner til drift af de fire hovedarbejdsgrupper, men af
denne pulje er op til 65.000 kroner reserveret småøernes seminar. De otte småøer er
Avernakø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Hjortø, Lyø, Skarø og Strynø.
GRUPPER KLÆDES GRUNDIGT PÅ
Hvordan står det til med naturen i og omkring Øhavet? Med kulturarven - kystkulturen og
herregårdslandskaberne? Med friluftslivet, med adgangen til alle herlighederne? Hvad kan
vi gøre bedre? Og med hensyn til erhvervslivet: Hvordan vil det gå med for eksempel
turismen og landbruget, hvis vi får en nationalpark - og hvis ikke?
Det er nogle af de spørgsmål, de fire hovedarbejdsgrupper skal besvare, og de bliver
hjulpet godt på vej. Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen har nemlig hyret en
række fagfolk - eksperter på hver deres felt - til at analysere den aktuelle tilstand på de fire
områder, og de vil også komme med forslag til bedre beskyttelse, benyttelse og udvikling i
og omkring Øhavet.
Naturgruppen får tre analyser (natur, landskaber og fugle), mens de øvrige får hver én. Læs
mere om analyserne her. De offentliggøres på vores hjemmeside cirka fem dage før den
relevante hovedarbejdsgruppe mødes første gang, og de udleveres til samtlige
gruppemedlemmer ved første mødes start.
Den samlede pris på de seks analyser bliver cirka 1,6 mio. kroner, som hentes ud af
nationalparkundersøgelsens samlede budget på 11 mio. kroner.
NATURFREDNINGSFOLK OG JORDBRUGERE I BJERGENE
Den anden weekend i september besøgte en sydfynsk delegation på 45 den nys indviede
Nationalpark Mols Bjerge. De var iniviteret på studietur af styregruppen for det sydfynske
nationalpark-projekt, og der var cirka lige mange landmænd/skovbrugere og medlemmer af
Danmarks Naturfredningsforening. Formålet var - som med resten af nationalparkundersøgelsen - at skabe en åben dialog mellem folk med vidt forskellige interesser, og det
lykkedes.
En række nøglepersoner fra Mols Bjerge-projektet stillede sig til rådighed på de skønneste
lokaliteter, sydfynboerne spurgte og spurgte og fik svar på et væld af spørgsmål.
Ved ekskursionens afslutning formulerede styregruppens formand, borgmester Jørgen Otto
Jørgensen, Ærø, moralen: "Tillid og evnen til at gå på kompromis er afgørende i skabelsen
af en nationalpark. Ikke alle kan få det, som de vil have det. Hvis det skal holde på langt
sigt, skal der indgås kompromisser, og alle skal have tillid til, at aftaler bliver overholdt.”
MANGE SPØRGSMÅL VED BORGERMØDER
I september holdt de fem Øhavs-kommuner hver et borgermøde om oprettelsen af
arbejdsgrupper i forbindelse med nationalpark-undersøgelsen, og cirka 400 borgere deltog.
Flest på Ærø og Langeland - cirka 125 hvert sted - og færrest i Assens, hvor kun 22
dukkede op. Assens er nu også lidt speciel: Kun den allersydligste del, Helnæs og
Brunshuse, er på tale til den eventuelle nationalpark.
Møderne afslørede, at rigtig mange borgere stadig er usikre på, hvad en eventuel
nationalpark kan komme til at betyde af godt og måske ondt for den enkelte og for Øhavet.
De hyppigst stillede spørgsmål og svar har vi lagt på hjemmesiden her.

PÅSTANDE DUKKER OP IGEN OG IGEN
Debatten om den eventuelle nationalpark kører på den høje klinge lige nu. Skeptikere cirka 60 ifølge Fyns Amts Avis - stiftede onsdag 30. september en forening med det
hovedformål at forhindre parkens oprettelse, og nogle af kandidaterne til kommunalvalget
17. november har allerede indtaget klare standpunkter.
I debatten genopstår nogle sejlivede påstande ligeså hurtigt, som de manes i jorden. Tre
eksempler:
PÅSTAND 1: "Offentlige myndigheder vil have lettere adgang til at ekspropriere fast
ejendom i en nationalpark".
DET ER FORKERT, FORDI offentlige myndigheders adgang til at ekspropriere vil være
nøjagtigt den samme uden for som inde i en nationalpark. Den danske Lov om
Nationalparker åbner ikke mulighed for ekspropriation - den siger udtrykkeligt, at en
nationalparks bestyrelse kun kan indgå frivillige aftaler med lodsejere.
PÅSTAND 2: "Nationalparken vil medføre indskrænkninger i mulighederne for at gå på
jagt og fiske."
ER FORKERT, FORDI nationalpark-bestyrelsen ikke får myndighed til at indføre nye
restriktioner. Bestyrelsen kan kun indgå frivillige aftaler.
PÅSTAND 3 "Nationalparken er noget, vi får trukket ned over ørerne af staten og/eller
EU".
ER FORKERT, FORDI ideen til at undersøge, om det vil være en god ide at etablere en
nationalpark i Det Sydfynske Øhav, kommer fra de lokale politikere i de fem
kommunalbestyrelser på Langeland og Ærø, i Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens. Det
er altså dem, der har besluttet at spørge borgerne, og det er dem, der har vedtaget, at
undersøgelsen skal stå på i 18 måneder, helt frem til udgangen af næste år. Det er
politikerne i de samme fem kommunalbestyrelser, der til sin tid beslutter, om de vil bede
miljøministeren om at udnævne en nationalpark i området.
EFTERÅR MED KAMERA I FRI LUFT
På med støvlerne, ud i blæsten - og snup efterårets bedste foto. Vinderen af
fotokonkurrencen på vores hjemmeside kan invitere hele familien eller en ordentlig flok
venner ganske gratis på Naturama i Svendborg. Se betingelserne og aflever dit bidrag her
Venlig hilsen og god weekend
Jette Purup
kommunikationskonsulent i Nationalparksekretariatet
jette@nationalparksydfyn.dk

