
Bruno Hansens kyndelmissetale 2020 
Danmarks Naturfredning Forening har i en årrække brugt Kyndelmissen som anledning til at sætte 
lys ved Christiansminde for at holde ”lys” på strandbeskyttelseslinjen og for at varsle forårets 
komme!  
Det skal I ha en stor tak for!  
Jeg vil bruge lejligheden til at fortælle lidt om, hvad det er for et arbejde, der er sat i gang for at 
styrke indsatsen for naturen og den grønne omstilling! 

Der er nu gået to år, siden der kom et nyt flertal til i Svendborg Kommune, og man kan jo med 
rette spørge, om det så har givet de store forandringer på den måde, vi betragter og 
behandler vores natur og klima.  
Jeg mener, at noget afgørende har været, at det nye byråd besluttede, at der skulle nedsættes et 
fagudvalg, som alene skulle tage sig af NATUR-, MILJØ- OG KLIMA-OMRÅDET. Og at byrådet med 
den beslutning sagde, at der i fremtiden skal gøres en langt større indsats for at imødegå den 
udvikling, der er i gang med at ødelægge betingelserne for at leve i balance med naturen. 

Har det så - efter to år - ført til ændringer i den måde, vi udvikler kommunen? Kan vi allerede nu 
som borgere se nogle mærkbare ændringer i den måde, kommunen udvikler sig i forhold til Natur, 
Miljø og Klima?  
Ja, allerede en måned efter det nye byråds tiltræden blev der besluttet en total ændring af vores 
affaldshåndtering. Således at vi nu fra efteråret i alle private hjem, kommunale institutioner og i 
de private erhverv skal til at sortere vores affald, så vi kan fordoble den mængde af affald, der kan 
genanvendes.  
Vi skal med andre ord til at opfatte vores affald som en ressource.  

I foråret besluttede vi, at vi skal til at bruge og opleve de kommunale skove på en helt ny måde. 
Skovene bliver de næste år - på baggrund af en 50 års plan - ændret fra at være produktionsskove 
til at være naturskove, stilleskove, oplevelsesskove, rekreative skove og derved øges 
biodiversiteten mærkbart! 

I juni besluttede vi en ny strategi for Natur og Fritid. Den handler om ”Det gode liv” i samspil med 
naturen. Med strategien ønskede vi at sætte fokus på at finde en balance mellem det at BENYTTE 
og BESKYTTE NATUREN. Strategien er bl.a. med til at støtte op om ”Det grønne Danmarkskort”, 
som handler om at skabe sammenhænge i vores spredte naturområder på Sydfyn og på den måde 
styrke indsatsen for et øget dyre-, fugle- og planteliv. 

I Efteråret har vi besluttet en ny Klima- og Energipolitik, som skal sætter nye mål for vores indsats 
for vedvarende energi. Og bare for at nævne nogle enkelte tal, så skal kommunen - som 
virksomhed - allerede i 2025 være dækket med 75 % vedvarende energi. Og i 2030 være helt fri for 
fossile brændstoffer i vores biler, varmeforsyning og i al den strøm, vi bruger i vores bygninger. 

Det er en stærk dagsorden, og jeg ved, at vi kan komme i konflikt med naturinteresser – med DN – 
når disse mål skal sikres med solcelleanlæg og vindmøller ude i det grønne opland. Men vi skal nå 
disse mål – af indlysende grunde – så jeg er klar og åben til at gå ind i helt reelle drøftelser af de 
problemstillinger, som disse mål vil afføde! 



Endelig har byrådet nu vedtaget en BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI, som tager afsæt i 8 af de 17 
verdensmål, som FN har sat på dagsordenen. De 8 mål skal nu implementeres i alle de nævnte 
politikker og strategier. 8 mål, som alle direktørområder i kommunen har pligt til at handle på! 
Som det står i indledningen til vores bæredygtighedsstrategi: ”Klimakrise, vildere vejr, insekters 
massedød og et øget pres på naturen betyder, at vi er nødt til at tage hånd om de udfordringer, vi 
har påført os selv, når det gælder en bæredygtig udvikling af vores samfund. 

Verdensmålene og den strategi, der er ved at blive udviklet i vores kommune, er begrundet i en 
opfattelse af NØDVENDIGHED. Borgerne har set det, de unge har længe vidst det, og de fleste 
politikere er ved at forstå nødvendigheden af at handle! VI VED DET GODT!!!!!!!  

Og så vil jeg godt sige: Man skal ikke tro, at denne bæredygtighedsstrategi bare er et fint 
dokument, der skal trækkes frem ved festlige lejligheder! Vi skal allerede i 2020 skabe nye 
vådområder, realisere dele af Det grønne Danmarkskort gennem naturopretning - og så er 
arbejdet med Fyns næststørste skovrejsningsprojekt påbegyndt. Det er et areal på 550 hektar - 
svarende til 1200 fodboldbaner. Et projekt, der skal sikre rent grundvand, mindske udslip af CO2 til 
atmosfæren, skabe stor biodiversitet samt rekreative muligheder i området. 94 mio. kr. er 
bevilget, og det første fællesmøde med over 80 grundejere er afviklet. Nye informationsmøder vil 
komme i marts og juni, og senere vil der følge borgermøder for at inddrage alle interesserede i 
områdets udvikling, skov, åbne områder, vådområder og rekreative anlæg. Det bliver et 
spændende projekt, som har en tidsplan på 20 år.  

Sluttelig vil jeg nævne adgangen til naturen – muligheden for at komme ind i de private skove, i 
naturområder og at færdes langs vores kyster. Det er et emne, som vedkommer alle naturelskere, 
og som har været drøftet meget de sidste år. Men det har også vist sig at være et svært 
fremkommeligt emne. Det handler om den private ejendomsret, og det handler om fortolkning af 
lovgivning. Miljø- og Naturudvalget vil på opfordring fra DN – på tirsdag – blive orienteret om den 
administrative praksis på området. Om borgernes ret til at færdes i naturen, og grundejernes ret til 
at sikre deres ejendom. Udvalget skal vurdere, om den administrative praksis på området 
håndhæves tilstrækkeligt, eller om der er forhold, der skal skærpes.  

Udvalget har haft støvlerne på og været ude for at se på adgangsforhold, og for de fleste er det 
tydeligt, at det ikke er alle steder, man bliver budt velkommen. Men det skal vi ha løst – og 
forhåbentlig i en god dialog med lodsejerne! 

Tak for ordet og fortsat god eftermiddag! 

 


