09-februar-07
dk

Miljøministeriet
Att. Miljøminister Connie Hedegaard
Højbro Plads 4
1200 København K

Kære Miljøminister
I forbindelse med kommunalreformen har alle landets kommuner fået et
par klare påmindelser fra dig om de opgaver, kommunerne overtager
efter amterne, når det gælder naturen. Vi tager påmindelserne til os i
Sønderborg Kommune vel vidende, at når vi satser på vækst i uddannelse, erhvervsliv og turisme, så har vi et ansvar for, at de sårbare naturområder ikke forsvinder under presset på arealudnyttelsen i Sønderjyllands
tættest befolkede kommune.
Den første henvendelse fra dig var en opfordring til at styrke den lokale
dialog mellem offentlige myndigheder, organisationer, foreninger og
virksomheder i kommunen, specielt med henblik på at fremme indsatsen på vand- og naturområdet - de såkaldte grønne partnerskaber - og vi
noterer med glæde, at der også på regeringsplan er afsat midler til formålet. Jeg havde gerne set, at beløbet var noget større, men det er jo
dette med det muliges kunst. Du har sikkert skullet kæmpe for din sag
på den barske politiske kampplads og skal nu have mest muligt ud af de
lidt for stramt tilmålte økonomiske rammer. Det kender vi også til i
kommunerne.
Jeg kan også med en vis stolthed sige, at vi allerede inden nytår sammen
med Gråsten Statsskovdistrikt lagde grunden til et grønt samarbejde,
som er møntet på at samle de vigtigste aktører i det åbne land om at
udpege, bevare og formidle naturværdierne på Als. Vi samarbejder også
lige nu med vore tyske naboer om aktiviteter, som forbedrer naturforholdene langs Flensborg Fjord, og så er vi i fuld gang med at forberede
arrangementer, som kan komme med i ”Ud i naturen” folderen og dermed løfte formidlingsarbejdet, som amtet varetog på smukkeste måde.
Nu håber jeg blot, at vi også får held til at tilføre nogle af de afsatte statsmidler til vores område. Vi er som bekendt ikke forsynet med store ådale, som støttemidlerne er orienteret imod, men jeg noterer mig, at Lillebælt er et indsatsområde og vil godt plædere for, at indsatsen også udvides til den ”lille” natur. Og måske ikke mindst til at formidlingsindsatsen
gøres så bred som muligt. Det er den menneskelige adfærd, der gør forskellen – også for naturen.
Og så til den anden påmindelse fra dig, hvilken er mit egentlige ærinde
lige nu. Jeg fik et nytårskort fra dig – tak for det – hvor Sønderborg
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Kommune, ligesom alle landets andre kommuner, fik tildelt en truet art,
vi skulle gøre en særlig indsats over for. Hos os var det guldpirolen, en
smuk fugl, som i tresserne fandtes i de kystnære skove i vores område.
Den er desværre gået hastigt tilbage og vores forespørgsler til både lokale ornitologer og andre kilder (Danmarks Miljøundersøgelser) giver det
svar, at den ikke har været til stede som ynglefugl i Sønderjylland de
sidste 10 år. Ydermere lyder oplysningerne på, at tilbagegangen ikke har
rod i lokale forhold, men snarere ændrede klimabetingelser.
Iflg. samme ornitologer har vi derfor ingen muligheder for at bringe
bestanden tilbage endsige fremme antallet. I respekt for at initiativet/nytårshilsnen var fra dig, vil jeg derfor bede om din accept af, at vi i
stedet vælger en anden truet art, som er karakteristisk for området, og
som vi kan gøre en indsats for. Min forvaltning peger sammen med
DMU og de lokale ornitologer på arten Stor Skallesluger. En andefugl,
hvor ca. en fjerdedel af bestanden yngler i området og, hvor vi med en
målrettet indsats kan forbedre dens ynglemuligheder. Ydermere er det
en fugl alle kan genkende og forhåbentlig forbinde med de tiltag og naturforbedringer, som vi gennemfører fremover.
Jeg håber, at du kan acceptere forslaget og siger nok engang tak for nytårshilsnen.
Venlig hilsen

Jan Prokopek Jensen
Borgmester

