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➤Til sagen

Øhavscentret

Frygter for et tivoli
i vandkanten
■ René Lund Chetronoch,
formand for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg,
er modstander af Øhavscentret
■ En af tilhængerne i meningspanelet

Svendborgs Stemme mener ikke, at vi
kan blive ved med at bo i et museum, og
at der er brug for nye initiativer og vovemod. Er det ikke rigtigt?

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor man begynder at tale om museum, fordi der
ikke bliver lavet et center her. Vi er
tilhængere af et øhavscenter, men vores politik er, at der inden for strandbeskyttelseslinjen ikke skal foretages
så væsentlige ændringer, som der her
er lagt op til. Det holder vi fast i.

■ Men er det ikke lidt en automatreaktion, uden at I går ind i selve
projektet?

- Jo, det kan du godt sige. Vi er bekymrede for de her 10 forsøgsprojekter, hvor man vil dispensere fra
Naturbeskyttelsesloven, for hvad
bliver det næste? Det er præcedenseffekten, vi er bekymrede for, fordi vi
ønsker at bevare vores kyster, som de
er: ubebyggede.

■ Hele projektet er lagt an på, at bor-

gerne skal bruge naturen, og det er vel
i Naturfredningsforeningens interesse,
at kendskabet til naturens herligheder
bliver øget?

neste dage, og selv med pålandsvind
og kulde er der masser af mennesker.
Jeg kan ikke forstå, at der i projektbeskrivelsen står, at der skal skabes nyt
liv, for der er masser af liv, men der er
ikke den avancerede turisme på den
lidt tivoliserede måde, som jeg ser en
risiko for, det her bliver til.

■ Du frygter simpelthen, at det bliver
et tivoli?

- Ja, det gør jeg rent ud sagt. Naturen
er der, og du kan i dag på naturens
præmisser få nogle fantastiske naturoplevelser. Det behøver ikke foregå
fra et to-etagers byggeri, der totalt
spolerer udsynet fra stien mod byen.
Vi oplever, at det her projekt foregår
på hotellets og ikke på naturens præmisser.

■ I stedet for at sige nej kunne I også gå
ind og være med til at påvirke det, der
skal ske ved Christiansminde?

- Ja, og vi vil meget gerne deltage,
men vi er ikke blevet spurgt og har
først meget sent fået kendskab til
projektet. Informationsmødet blev vi
heller ikke inviteret til, før vi tilfældigt hørte om det.

■ Hvis Hotel Christiansminde ødelægger naturen, ødelægger det vel også
hotellets eget forretningsgrundlag,
så hvad er I egentlig bange for?

- Det er klart, men vi er ikke enige i
den måde, det bliver beskrevet på.
Vi mener sagtens, at man kan komme
ud og opleve naturen uden at tage på
dykkerferie eller kajaktur og uden
et øhavscenter, der fylder så meget i
landskabet.

- Vi ser ikke nødvendigheden af et så
storstilet projekt for at tiltrække flere
turister, og vi ser det stadig som et
projekt, som hotellet først og fremmest får gavn af. Hvis nu hotellet
sikrede, at en del af pengene kom
tilbage til naturen, kunne det godt
være, at dispensationen gik nemmere
igennem.

■ Argumentet er, at der er behov for en

■ Handler det i bund og grund om, at

perle, der lyser op, hvis man skal have
fat i den brede befolkning, og vække
dens interesse for naturen?

- Ja, men den perle kan ligge på Frederiksøen. Vi er her inden for strandbeskyttelseslinjen og taler om opfyldning af materiale. Vi er ikke imod nye
tiltag, men det skal være på naturens
præmisser og ikke på præmisser, der
kan ende med at være skadelige for
naturen.

I ikke har tillid til, at det her bliver lavet
i respekt for naturen og omgivelserne?

- Ja, det kan man godt sige. Ved større
byggerier som det her, sker der ofte
det, at der opstår nogle fordyrende
omstændigheder undervejs, så man
bliver nødt til at skære nogle faciliteter væk, og så ender vi måske bare
med en udvidet platform til hotellet.

■ Ved Christiansminde er der i forvejen
et hotel og en strand, som benyttes af
tusindvis af mennesker, så der er vel
ikke tale om uberørt natur?

- Nej, men det er heller ikke et dødt
område. Jeg har været derude de se-
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➤ Hotel Christiansmindes har lanceret
en plan om at skabe et øhavscenter,
der skal samle sport, undervisning,
bevægelse og gastronomi på kanten
af det sydfynske øhav.
➤ Centret skal blandt andet bygges på en
kunstig ø foran hotellet.
➤ Naturbeskyttelsesloven har hidtil sikret, at der ikke blev bygget tæt ved kyster,
søer og skove, men nu er der åbnet for,
at der i 10 konkrete tilfælde kan gives en

dispensation. Et stort ﬂertal i byrådet
i Svendborg har netop godkendt planerne
for projektet.
➤ Naturstyrelsen skal senere i år
udvælge de op til 10 projekter, der får en
tilladelse til at bygge kystnært og
bogstavelig talt skabe turistattraktioner
i strandkanten.
➤ Projektet på Hotel Christiansminde
skal efter planen stå færdigt i 2018.

