Tak til Danmarks Naturfrednings Forening, for invitationen til jeres træf her i Christiansminde.
Jeg vil ikke postulere, at kyndelmisse har fyldt meget i min bevidsthed i mit voksenliv - Men så alligevel!
Jeg har jo - ikke mindst til morgensamlinger på Rudkøbing kommuneskole - som så mange andre rigtig mange gange
sunget med på St. St. Blickers ”Det er hvidt herude”, hvor ”kyndelmissen slår sin knude” , og til Jeppe Åkjærs
”Sneflokke kommer vrimlende” , hvor begrebet også dukker op.
Og Kyndelmissen er i gammel forståelse ”midt på vinteren”, hvor bonden skabte sig et overblik over sit forråd. Og som
man sagde, hvis man hørte lærken denne dag, ja så ville ”lunere tider snart være på vej”. Det kan man jo håbe på i
forhold til vejret og slås for når det handler om vores fælles natur.
Men til sagen. Som ny udvalgsformand for Naturen og Miljøet her i kommunen, vil det være min fornemmeste
opgave, at bevare, forbedre og gi´ stadig bedre adgang til vores natur.
Vi har rigtig meget at være glade for og stolte af, når vi kommer ud i hjørnerne i vores kommune. Det sydfynske øhav,
vores skove, Revet på Thurø, Rødme svinehaver og alt det andet!
Men naturen angribes voldsomt i disse årtier, med klimaforandringer og plastø´er i verdenshavene. Herhjemme
mærke vi det endnu nok mest med liberaliseringen af planloven, der giver nye muligheder for byggeri langs de danske
kyster. Nu giver man - flere steder i landet – lov til at bygge helt ud til vandlinien, ja helt ud i vandet!
Der har desværre været en tendens til, at netop naturen har måttet vige for økonomiske interesser. Det skal vi ha´
ændret på!
Her i Svendborg var der et flertal i byrådet der gav mulighed for at anlægge en Ø` ud for hotel Christiansminde, ja
endog opføre et byggeri på Øén, med den argumentation, at det vil styrke turismen og give flere penge i
kommunekassen.
Og det er sandsynligvis sandt, men det strider – efter min bedste mening - voldsomt imod den planlægning der er
lavet i kommunen om beskyttelse af vores natur og af vores kyster. Men også imod det ønske befolkningen har om at
fastbeholde Christiansminde som et åbent rekreativt område til os alle.
Projektet er stoppet på grund af mangel på kapital. Ikke på grund af stor offentlig modstand. Så kampen for at redde
kyststrækningen lang Christiansminde er måske ikke slut endnu. Vi skal være opmærksomme på at kysterne stort set
er den eneste uberørte natur i Danmark og dem skal vi passe på!
Men en ting er at bibeholde vores uberørte kyster. Vi skal også kunne komme til vores kyster. Og det er i dag
forbundet med mange store besværligheder rundt omkring i vores kommune. Både det, at fastholde vores ret til at
færdes langs kysterne, men også det, at finde vej til kysterne. Det skal vi ha´ændret!
Jeg oplever selv der hvor jeg bor, at der er strækninger der ikke kan passeres langs kysten, og jeg oplever en tendens
til at grundejere har annekteret den offentlige strandret og prøver med beplantning at signalere privat område. Det er
ikke alene urimeligt, det er ulovligt og det skal stoppes!
Derfor vil der blive startet et arbejde op omkring kortlægge af vores adgang til kysterne.
Jeg vil slutte af med at sige, at det langsigtede mål skal være, at skabe mere natur og mangfoldighed i et
sammenhængende naturnet. Rammen er nu lagt med NaturplanDanmark. Det grønne Danmarkskort skal binde de
Sydfynske naturperler sammen. Der skal skabes mere skovrejsning og der skal fældes mindre. Og så skal vi udvikle nye
naturområder, eksempelvis ude ved Bøllemosen.
Samtidig skal vi forbedre biodiversiteten i den eksisterende natur. Ikke mindst i skovene som indeholder de fleste
truede arter men også i det åbne land.
Her og nu skal vi på Sydfyn være med til, at arbejde for at leve op til de globale og europæiske forpligtelser der
handler om, at standse den biologiske tilbagegang inden 2020.
Der bliver nok at se til de næste år, men med fælles hjælp vil vi passe bedre på vores kyster og natur!
Tak for ordet

