Nyhedsbrev nr. 1 – januar 2009
Nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav

Skal vi have en nationalpark i Det Sydfynske Øhav…?
Forord ved Jørgen Otto Jørgensen,
Formand for Styregruppen for nationalparkundersøgelsen

Det er et stort spørgsmål, som de 5 kommuner omkring Det
Sydfynske Øhav ønsker besvaret. Det er et spørgsmål, som lige nu
er meget svært at besvare.
For hvad er en nationalpark i Det Sydfynske Øhav egentlig, hvad vil
det betyde for området, hvad vil være anderledes …?
Det er i første omgang lokalbefolkningen, som skal besvare de mange spørgsmål. En
lokal opbakning og afklaring er en af de vigtigste forudsætninger for, at
miljøministeren i sidste ende kan etablere en nationalpark.
Det er også sund fornuft. En dansk nationalpark baseres udelukkende på frivillighed,
så uden et stort ejerskab og engagement bliver det svært at realisere nye ideer, og så
får en nationalpark svært ved at gøre den store forskel.
For at finde de mange svar, skal vi i de næste 18 måneder gennemføre områdets
hidtil største borgerinddragelsesproces.
En gammel talemåde siger, ”som man råber i skoven, får man svar”. Talemåden
illustrerer, at processen er meget vigtig. Vi ønsker en proces, hvor lokalbefolkningen
føler, at de har haft muligheden for at blive hørt og få indflydelse. Og en proces, hvor
mange så også har benyttet sig af denne mulighed.
Det er ikke så simpelt, at vi blot kan råbe spørgsmålet ”Skal vi have en nationalpark?”
ud over Sydfyn og Øerne. Nej vi skal i dybden. Vi skal selv definere, hvordan en
nationalpark i Det Sydfynske Øhav kan se ud – før vi tager endelig stilling.
Siden kommunerne i efteråret besluttede at igangsætte denne proces, har vi arbejdet
på at skaffe den nødvendige finansiering til projektet, og vi har planlagt en proces,
som vi tror, kan sikre en god proces. Den nedsatte styregruppe for
nationalparkundersøgelsen har ikke besluttet, om vi synes, vi skal have en
nationalpark eller ej, men vi er enige om, at det er en god ide at diskutere
mulighederne.
Jeg og hele styregruppen ser nu frem til at starte arbejdet, og vi håber, at rigtig
mange vil deltage i diskussionerne og sikre en konstruktiv debat. Uanset det endelige
resultat, så vil alene dialogen, ideudvekslingen og debatten kunne styrke den
fremtidige udvikling af Sydfyn og Øerne.

Sekretariat for Nationalparkundersøgelse
Kullinggade 31E DK-5700 Svendborg Tel. +45 6223 3045 dso@svendborg.dk www.detsydfynskeoehav.dk

Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

Sådan organiseres undersøgelsen
Styregruppe:

Består af 22 medlemmer – 10 politikere
fra de 5 deltagende kommuner og Region
Syddanmark, samt 13 medlemmer fra
organisationer, de mindre øer og
erhvervslivet. Se medlemmerne her.

Følgegruppe:

Rådgiver sekretariatet og styregruppen.
Består af embedsmænd fra kommuner,
stat og organisationer/foreninger.
Se medlemmerne her.

Arbejdsgrupper:

Åbne for alle. I arbejdsgrupperne
udarbejdes forslag til, hvordan en
eventuel nationalpark skal se ud. Ideerne
skal frem. Arbejdsgrupperne starter 1.
september 2009. Arbejdsgrupperne
indstiller til Styregruppen.

De tørre tal
Hele nationalparkundersøgelsen koster 5 mio. kr.. Herudover er der afsat 0,7 mio. kr.
til en analyse, der skal afdække erhvervsudviklingsmulighederne. Endelige er der
afsat 5,3 mio. kr. til konkrete projekter. Samlet set et budget på 11 mio. kr.
De konkrete projekter skal i den kommende tid planlægges nærmere af Styregruppen,
ligesom vi vil arbejde på at tiltrække en yderligere investering fra fonde, puljer og
private.
Pengene er finansieret af følgende:
Nordea-fonden
5 Kommuner og Naturturisme I/S
Syddansk Vækstforum
Friluftsrådet, Tips og lotto midler
I alt

4,55 mio. kr.
3,45 mio. kr.
2,70 mio. kr.
0,30 mio. kr.
11,00 mio. kr.

Det skal der ske
Styregruppen har fastlagt en proces for borgerinddragelsen, som starter 1. februar
2009. Processen er inddelt i 5 trin, som kan illustreres på følgende vis:
1. februar 2009

1. Information
Her informeres bredt om arbejdet, hvad er en nationalpark,
hvad skal der ske nu mv.

1. februar 2009

2. Idé- og holdningsfasen
Indledende fase, hvor borgere og politikere præsenterer og
diskuterer ideer, interesser og holdninger.
Resultatet skal være, at forskellige synspunkter kommer frem,
så man dels får listet en række ideer, og dels får kendskab til
de forskellige holdninger, der knytter sig til disse.

1. september 2009

3. Konkretisering og systematisering af ideer og
holdninger
De fremkomne ideer diskuteres og samles til egentlige forslag,
og det nødvendige videngrundlag og dokumentation
frembringes.
Resultatet er en række mere konkrete forslag til afgrænsning
og indhold i en nationalpark. Der er ikke tale om ét samlet
forslag, men om en række elementer der hver især kan indgå.

1. marts 2010

4. Opsamling
Der samles op på de forskellige forslag, der er udarbejdet, og
der gennemføres en bredere vurdering af borgernes holdning til
forslagene.
Resultatet er et overblik over den lokale opbakning samt en
prioritering mellem de forskellige muligheder.

August 2010

5. Konklusion og beslutning
På baggrund af alle input, forslag og tilkendegivelser
udarbejdes et eller flere samlede forslag til nationalpark.
Resultatet er konkrete forslag, der kan behandles kommunalt.

Arbejdet starter 1. februar. Omkring 1. april vil vi udgive en avis som
husstandsomdeles bredt, hjemmesiden vil være klar, og ”idebussen” vil køre ud i
området for at møde befolkningen. Dette er blot nogle af initiativerne. Du kan læse
mere om, hvad der mere skal ske igennem undersøgelsesfasen de næste små 2 år, i
denne opgaveplan.

Vil du vide mere
Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere, er du meget velkommen til at
kontakte sekretariatet. Vi kommer også gerne ud og holder et oplæg for en større
forsamling.
Indtil vores hjemmeside og andet informationsmateriale er klar, kan du læse mere
om, hvad en dansk nationalpark er, hvordan den baseres på frivillige aftaler mv. på
følgende hjemmeside: www.danskenationalparker.dk (se eksempelvis i højre side
under ”Hvad er en nationalpark?”)

Om dette nyhedsbrev
Dette er første nyhedsbrev om nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav.
Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov - cirka hver 3.- 4. uge.
Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Indtil videre sker det ved at sende en mail til
dso@svendborg.dk.

