Idéoplæg
Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med etablering af Naturpark Nordals
Sønderborg Kommune ønsker at få godkendt området med de genskabte søer

Den videre planlægning

Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov som naturpark hos

Når høringsperioden er udløbet udarbejder kommunen et endeligt forslag til et

Friluftsrådet. For at kunne blive godkendt som naturpark skal der bl.a.

kommuneplantillæg. De ideer og bemærkninger, du og andre måtte have

udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Inden Sønderborg Kommune går

indsendt, bliver vurderet og brugt til at udarbejde forslaget. Forslaget kommer

videre med at udarbejde et kommuneplantillæg for naturparkens afgrænsning,

herefter i høring i minimum 8 uger, inden det kan politisk vedtages. I den

vil vi gerne beskrive projektet og give dig mulighed for at komme med

periode vil der naturligvis også være mulighed for at komme med

bemærkninger og idéer til naturparkens afgrænsning.

bemærkninger til forslaget. Alle indkomne bemærkninger vil indgå i byrådets
endelige behandling af kommuneplantillægget.

Baggrund
Forarbejdet med at etablere Sønderjyllands første naturpark på Nordals er med

Send ideer og bemærkninger

opbakning fra områdets lodsejere og foreninger i gang. En naturpark er kort

Hvis du har bemærkninger til forslaget om tillæg til kommuneplanen eller ideer

fortalt et område, der er særligt seværdigt på grund af dets natur, landskab og

til, hvilke værdier, som skal sikres i forbindelse med etableringen af

kulturhistorie. En certificeret naturpark medfører ingen nye restriktioner eller

naturparken, så vil vi gerne høre dem, inden vi går i gang med at udarbejde

begrænsninger for lodsejere og beboere i kommunen og beror på frivillighed.

kommuneplantillægget.

Mærkningsordningen administreres af Friluftsrådet og rummer i dag 11
naturparker spredt ud over Danmark. Du kan læse mere om Danske

Send dine bemærkninger og idéer til forslaget senest den 1. marts 2020. De

Naturparker her: https://www.friluftsraadet.dk/om-danske-naturparker.

kan indsendes til: by-landskab@sonderborg.dk.

For at blive medlem af mærkningsordningen Danske Naturparker skal

Vil du vide mere?

naturparken og dens afgræsning være en del af kommuneplanen eller et tillæg

Spørgsmål kan rettes til Sønderborg Kommune, By & Landskab, Gitte

til denne.

Thomsen, tlf.: 88 72 54 52 eller e-mail: giad@sonderborg.dk.

Naturparkens afgrænsning
For at blive godkendt som naturpark skal 10 kriterier være opfyldt. Ét af
kriterierne indebærer, at 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur.
Afgrænsningen af 1. etape er foreløbigt tilpasset dette kriterium.

Den stiplede markering angiver forslag til afgrænsning af etape 1 og 2 af naturparken. Inden for afgrænsning til etape 1 er der konkrete planer om at
etablere naturpark, og afgrænsningen er foreløbigt tilpasset kriteriet om 50% beskyttet natur. Området inden for etape 2 lever i dag ikke op til
kriterierne for at blive udpeget til naturpark, men området rummer potentiale til på sigt at indgå i en evt. naturpark.

