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DN Svendborg 
 
Dato: 9. november, 2015 

 
 

 

Att. Region Syddanmark 

Regionsrådet 

Damhaven 12  

7100 Vejle 

 

 

Bemærkninger til høringen af 

Regional vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2019/20 
 

Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Svendborg fremsætter hermed nogle 

bemærkninger til den fremlagte strategi: 

 

"Det gode liv" er da en fin målsætning, og vi kan være enige i strategien langt hen af vejen. 

  

Fokus er på mennesker, med alt deres liv, arbejdsmuligheder, boliger, uddannelse, sundhed og 

fritid. Og fokus er på erhvervslivet med arbejdspladser, produktion, placeringsmuligheder, 

vækst- og udviklingsmuligheder og tilgængelighed.  

 

Der introduceres et nyt begreb, "levende byregioner" som det, regionen i fremtiden vil satse 

på til opfyldelse af målene. De levende byregionbånd efterlader resten af regionen som udkant 

i mest bogstavelige forstand, og det ser vi da med en vis beklagelse drejer sig om Svendborg 

kommune. Troen på, at Staten vil bakke en udkant op med en prioritering af en eller anden 

indsats, er forsvindende, når regionen så klart tilkendegiver, at regionen har en helt anden 

strategi. 

 

Det er en meget klar accept af  den noget triste udvikling med et svagt faldende befolkningstal 

og vanskeligheder med at skaffe nye arbejdspladser og erstatning for bortflyttede 

uddannelser, som nu bliver til egentlig målsætning for området.  

 

Selvom man kan sige, at det burde give naturen mere fred og bedre muligheder, så er vi 

bange for at det tværtom skaber en ligegladhed og i hvert fald en mangen på økonomiske 

muligheder for at pleje, beskytte og forbedre mulighederne for flora og fauna.  

 

Vi har set mange eksempler på, at håbet om flere arbejdspladser må gå forud for bevaring af 

natur og kyst. Der skal satses på de "grønne muligheder" , for turisme og befolkningens 

sundhed og fritidsbeskæftigelse. Der ligger vores erhvervsmuligheder fremover åbenbart.  

Det vil gøre, at en dispensation omgående vil følge det mindste pip om den betydning - eller 

bare en mulighed for indtjening, og det vil blive svært at beskytte bevaringsværdig natur og 

miljø. Eksemplerne er allerede mange, vi nævner bare det af regeringen godkendte projekt om 

en voldsom omdannelse det bynære naturudflugtsmål Christiansminde ved kysten langs 

Svendborgsund. 

Det er meget svært at få tilgodeset hensynet til helheden og naturen.  

  

Der er ikke nævnt noget om at en intensiveret udnyttelse stiller store krav om hensyn, 

tilpasning og investeringer i vedligeholdelse, pleje og forbedringer på de benyttede steder. 

Der er intet nævnt om en sårbar natur, en trængt flora og en trængt fauna. 

 

Der er heller ikke noget om det landbrug, der nu i panik får endnu bedre muligheder for at 

gøde og sprøjte, uanset at vandmiljøet i forvejen har det rigtig skidt, og det er ikke engang til 
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gavn for bønderne selv andet end kortvarigt. "Grønne muligheder"? Ja tak! men der er brug 

for en helt anden strategi end bare at dømme "legeplads", design og turisme.  

 

Vi frygter for at økonomien i området forsvinder. Det bliver lige meget, hvordan vi og vores 

erhvervsliv klarer sig her, for regionen har valgt os fra. Hvem tør så investere? Og hvilket 

byråd tør styre og begrænse de få erhvervsønsker. 

 

"Stærke forbindelser"? Ja man skal i hvert fald være stærk og ikke svag for på en eller anden 

måde at nå frem til de "levende byregioner". Vi må glæde os over, at vi fik motorvejen i en 

god tid, for kollektivt må vi nøjes med de uheldige IC4 tog, forsinkelser og aflysninger på 

strækningen til Odense, for det er ikke længere vigtigt, om vi kommer frem. Afdelingerne på 

sygehuset tyndes ud, så alle skal til Odense med stort besvær. 

Og så har kommunerne længere ud bag os endnu større problemer. 

 

Det er i hvert fald en ny form for planlægning, og håbet om, at andre instanser griber ind og 

bedrer udsigterne, findes vist ikke. 

 

Vi må nøjes og klare os. Det må naturen så også. 

 

 

Bedste hilsener 

René Lund Chetronoch 

Formand for DN Svendborg 

 

 
 

 

 
 

 


