Nyhedsbrev nr. 18 - december 2010
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
ALLE KOMMUNER VIL HØRE BORGERNES MENING OM NATIONALPARKEN
De fem kommunalbestyrelser omkring Det Sydfynske Øhav har her i december besluttet at spørge
borgerne, om de vil have en nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav.
Fra 1. februar til 31. marts 2011 får alle mulighed for at sætte sig godt ind i planen.
Nationalparksekretariatet informerer, og politikerne stiller op til debat ved borgermøder og i infovognen, som tager en ny rundtur til købstæderne. På vandreture ad Øhavsstien fortæller kyndige
folk om områdets naturmæssige og kulturhistoriske værdier, og også her kan borgerne møde nogle
af de engagerede politikere, som har været med til at beslutte forslaget.
Efterhånden som de mange arrangementer falder på plads, offentliggøres tid og sted på
www.nationalparksydfyn.dk
Når den offentlige høring starter, udkommer en sammenfatning af planen, en lille letlæst pixiudgave
på otte sider. Den kan fra 1. februar hentes på biblioteker og borgerservice-kontorer i de fem
nationalpark-kommuner Langeland, Ærø, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens. Den lægges
samtidig på hjemmesiden, www.nationalparksydfyn.dk
Fra 1. februar til 31. marts kan man også finde et simpelt skema på hjemmesiden. Her kan alle, både
privatpersoner og organisationer, skrive og sende deres ideer og kommentarer til planen, positive
eller negative, alt er velkomment og sendes videre til politikerne.
Visionen er, at nationalparken vil skabe vækst og trivsel på Sydfyn og alle de små og store øer.
Målene er - med afsæt i områdets natur og kulturhistorie - at give befolkningen flere fantastiske
oplevelser og erhvervslivet stærkere vilkår. Samtidig med, naturligvis, at der passes endnu bedre på
både natur og kulturarv, for det er to afgørende formål med danske nationalparker.
Planen beskiver vision, mål og cirka 30 konkrete projekter, som kan sættes i værk i løbet af de
første 10 år, hvis nationalparken som ventet får et årligt budget på 20 mio. kr.
Planen indeholder også et forslag til nationalparkens størrelse og beliggenhed. Forslaget omfatter
alle øerne i Øhavet, det meste af Sydfyn og alle købstæderne. Hele nationalparkplanen og tilhørende
bilag kan hentes her http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=116

SKJERN Å PÅ VEJ SOM NATIONALPARK
Miljøminister Karen Ellemann er klar med forslag til Nationalpark Skjern Å, som ventes indviet til
sommer. Ministeren skriver i en pressemeddelelse bl.a.:
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

Forslaget er kommet på plads efter aftale med partierne bag nationalparkloven, hvilket omfatter
samtlige partier i Folketinget på nær Enhedslisten. Det sætter rammer for udviklingen af et område,
der bl.a. består af Skjern Å-systemet, Danmarks største å-delta ved Ringkøbing Fjord, store
hedeområder som Borris Hede og Lønborg Hede samt kulturlandskaber med bebyggede områder
og betydelige arealer med moderne landbrugsproduktion.
- Området med dets ådale, store hedeområder og ikke mindst den genoprettede Skjern Å rummer
unikke natur- og landskabsværdier. Den vestjyske laks, odderen og en lang række vand- og engfugle
er nogle af de dyrearter, der har glæde af Skjern Å, der efter genslyngningen i 90’erne fremstår
som en af landets smukkeste åer. Derudover findes store kulturhistoriske værdier, og der er et
betydeligt potentiale for at styrke mulighederne for naturoplevelser. Samtidig kan nationalparken
være et aktiv for turisme og den lokale erhvervsudvikling, siger miljøminister Karen Ellemann.
Hun sender Nationalpark Skjern Å i 16 ugers offentlig høring i starten af 2011, vel at mærke en
anden type høring end den, som gennemføres på Sydfyn og øerne i februar og marts.
I Vestjylland har Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner sagt ja, miljøministeren har sagt ja og
fået forligspartiernes godkendelse, og nu skal forslaget i 16 ugers lovpligtig høring, før det eventuelt
vedtages endeligt og parken kan indvies.
På Sydfyn og øer er vi ikke nær så langt. Her sender kommunalbestyrelserne planen i en otte ugers
offentlig høring, men den er frivillig og skal skaffe politikerne grundlaget for at beslutte, om de
overhovedet vil bede ministeren om at udpege området til nationalpark. Hvis de gør det - og
ministeren og forligspartierne siger ja - iværksættes den 16 ugers offentlige høring, som er på
trapperne i Vestjylland.
At vedtage en nationalpark er heldigvis en langvarig og omstændelig proces. Derfor bliver det nok
først i 2013, Sydfyn og øerne eventuelt får deres.
Læs mere om danske nationalparker på www.danmarksnationalparker.dk
GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
De foregående 17 numre af den sydfynske nationalparkundersøgelses nyhedsbrev ligger her
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
GODT NYTÅR
Med dette sidste nyhedsbrev i 2010 siger nationalparksekretariatet GODT NYTÅR til sine cirka
800 abonnenter. I håb om fortsat livlig debat og engagement i 2011:
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