Nyhedsbrev nr. 16 - september 2010
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
VIGTIGE MØDER I SEPTEMBER OG OKTOBER
STØTTEFORENING ETABLERET
SEJLTUR: FIRE DAGES ODYSSÉ ØHAVET RUNDT
BUSTUR: HELDAGSUDFLUGT TIL NATIONALPARK MOLS BJERGE
TRE NATIONALPARKER PÅ VEJ I ØST OG VEST
FOTOKONKURRENCE - VIND EN TUR TIL ÆRØ
PÅ VEJ MOD EN MILEPÆL
Hvordan kan en sydfynsk nationalpark gøre en forskel? For naturen, kulturen, friluftslivet og
erhvervslivet?
Borgere og fagfolk har brugt over et år på at komme med forslag, og lige nu er styregruppen ved at
sammenkoge al materialet til en konkret plan for nationalparken. Planen skal behandles ved møder i
styregruppen 15. september og 11. oktober, og på det sidste møde kommer styregruppen også med
et eller flere udspil til afgræsningen, altså hvor stor skal parken være og hvor skal den ligge?
Planen offentliggøres inden udgangen af oktober og skal behandles i de fem kommunalbestyrelser
Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens før den eventuelt lægges ud i offentlig
høring blandt alle borgere i de fem kommuner.
Den eventuelle offentlige høring finder sted i februar og marts 2011, og det betyder alt i alt, at
kommunernes endelige beslutning - ja eller nej til nationalparken - kan træffes i juni 2011.
NY STØTTEFORENING
I august blev Støtteforeningen for Nationalpark I Det Sydfynske Øhav etableret. Foreningen vil i
første omgang have fokus på den demokratiske proces i forbindelse med den kommende
høringsperiode. Støtteforeningen har ved nyhedsbrevets deadline omkring 40 lokale ildsjæle som
kontaktpersoner, ildsjæle, der bor i de kystnære landsbyer på Fyn fra Jordløse i vest via Fåborg og
Svendborg til Lundeborg i øst samt på de fleste af øerne.
Baggrunden for støtteforeningen var bl.a. en facebook-fan gruppe, der hed ”Ja til Nationalpark
Sydfyn”. Da den rundede 500 fans, besluttede initiativgruppen, at der var grundlag for at etablere en
juridisk medlemsorganisation, fortæller støtteforeningens formand, Rudi Rusfort Kragh, Vester
Skerninge.
Bestyrelsen består desuden af Michael Martin Jensen (næstformand, kontaktperson for Langeland),
Klaus Eggert (kasserer, kontaktperson for Langeland), Carl Henrik Mølgaard (sekretær,
kontaktperson for Fåborg-Midtfyn), Finn Slumstrup (kontaktperson for Ærø). Ove Pedersen er
kontaktperson for Assens).
Den sydfynske støtteforening deltager 2. oktober i et landsmøde for alle støtteforeningerne til de
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

etablerede og potentielle nationalparker i Danmark, hvor det skal drøftes, hvordan foreningerne kan
hjælpe hinanden og skabe yderligere engagement og medansvarlighed hos borgerne i
nationalparkområderne. Mødet holdes i Thy, som blev nationalpark i 2008.
Den sydfynske støtteforenings hjemmeside http://www.minnationalparksydfyn.dk
ODYSSÉ I DET SYDFYNSKE ØHAV
Den nye støtteforening arrangerer i samarbejde med Svendborg Museum en sejltur rundt i Det
Sydfynske Øhav med henblik på at drøfte mulighederne og udfordringerne ved en nationalpark i
området.
Med museumsskibet "Viking" sejles mellem de fire købstæder: Fra Svendborg til Rudkøbing (13.
september), fra Rudkøbing til Ærøskøbing (14. september), fra Ærøskøbing til Faaborg (15.
september) og fra Faaborg til Svendborg (16. september). I havnene, hvor skibet kommer frem, vil
der være udstilling om nationalparken samt foredrag om kultur, natur samt erhvervsmuligheder på
Sydfyn, og hvordan de kan udfolde sig, hvis der kommer en nationalpark i området.
Sejlturen mellem købstæderne er gratis, men man sørger selv for sin forplejning og sin returbillet.
Mere information om turen på http://www.minnationalparksydfyn.dk
HELDAGSTUR TIL NATIONALPARK MOLS BJERGE
Kig inden for på Jagtslottet ved Kalø Gods, nyd en travetur i bakkerne og mød nøglepersonerne i
Danmarks nyeste nationalpark, Mols Bjerge. AvisKlubben Fyns Amts Avis og
nationalparksekretariatet Det Sydfynske Øhav har arrangeret en heldagsudflugt til Mols lørdag 30.
oktober, og alle kan deltage efter først-til-mølle princippet.
Turen giver dels indblik i tilblivelsen og indholdet af nationalparken på Djursland. Sekretariatsleder
Mika Leth Pedersen, betyrelsesformand Erling Post og skovfoged Kim Friis Egefjord fortæller om
processen og om områdets dramatiske kulturhistorie og unikke natur. Dels bliver deltagerne
orienteret om det sydfynske nationalparkprojekt undervejs, og alle tilmeldte får tilsendt forslaget til
nationalparkplanen for Det Sydfynske Øhav, så snart den forlader trykpressen i oktober.
Prisen på turen er incl. frokost og materiale om Nationalpark Det Sydfynske Øhav er 435 kroner for
medlemmer af Avisklubben (abonnenter), 475 kroner for ikke-abonnenter. Tilmelding fra 9.
september til Fyns Amts Avis 6221 4621 (spørg efter Avisklubben) eller send en mail til
avisklubben@faa.dk. Max. antal deltagere: 50. Tilmeldingsfrist: 20. oktober. Mere om turen:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=42

LIV I EFTERÅRETS FOTOKONKURRENCE
Normalt vælter det ind med billeder til årstidens fotokonkonkurrence på
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=36 men med den nuværende EFTERÅRSLIV
PÅ SYDFYN OG ØER går det trægt. Så har du et godt foto af børn og voksne i leg og bevægelse
under åben himmel, tager vi imod med glæde.
Præmien er en dejlig udflugt til Ærø med alt betalt: Færgebillet retur for op til fem personer og to

timers guided vandretur i naturen. Vinderen bestemmer, om turen skal starte i Søby, Ærøskøbing
eller Marstal og fastsætter selv datoen. Guide på turen bliver en erfaren naturvejleder fra Ærø
Natur- og Energiskole.
Sidste frist for aflevering: Mandag 1. november 2010.
FEM KOMMUNER BAKKER OP I NORDSJÆLLAND
Miljøminister Karen Ellemann (V) havde midt i august indbudt borgmestrene for de fem
nordsjællandske kommuner Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør til møde om
Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som har været på tegnebrættet siden 2003. På mødet blev
det tilkendegivet fra de fem kommuner, at der i de nye byråd fortsat er stor opbakning til det forslag
til afgrænsningen, som blev fremsendt i sommeren 2009 til daværende miljøminister Troels Lund
Poulsen, skriver Helsingør Dagblad.
Ministeren tilkendegav, at hendes ambitioner er, at der hvert år kan indvies en ny nationalpark: Thy
og Mols Bjerge er indviet i 2008 og 2009. Vadehavet forventes indviet i år. Skjern Å og Kongernes
Nordsjælland kan derfor indvies i 2011 og 2012, hvis alt går som ønsket.
INGEN RESTRIKTIONER PÅ LANDBRUGET
Miljøminister Karen Ellemann (V) har på et besøg i Vestjylland over for vjl.dk (Vestjysk
Landboforenings hjemmeside) afvist, at landbruget i Skjern Å Nationalpark skal rette sig efter andre
regler end dem, som gælder landets øvrige landmænd.
Karen Ellemann var i landsdelen i anledning af sommermøde i det vestjyske Venstre, og efter et
uformelt møde med repræsentanter for landbruget sagde hun til vjl.dk:
- Landbruget er bekymret, og det er bestemt en udfordring, når man gerne vil være ekspanderende
som landbrug. Det er vigtigt, at der lyttes til bekymringerne. Men der kommer ikke restriktioner på
landbruget som følge af landbrugsdriften i nationalparken, fastslog Karen Ellemann gentagende
overfor vjl.dk.
GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
De foregående 15 numre af nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev ligger her
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
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