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Kalø, den 18. juni 2009 

 

17. Nyhedsbrev 
 

til JKF-formænd og -repræsentanter i grønne råd 

 

Kære alle 

 

Generelt: Her på kanten af sommerferie-sæsonen kom der skred i forhandlingerne med 

kommuner om næste års budget, og to dage senere afsluttede regeringen forhandlingerne 

med Dansk Folkeparti (det eneste parti, der var tilbage ved forhandlingsbordet) om Grøn 

Vækst-udspillet fra april. For at tage det første først: Forleden nåede finansministeren og 

ledelsen i Kommunernes Landsforening (KL) til enighed om næste års buget i kommunerne. De 

største knaster var tilsyneladende KL-kravet om flere mia. til renovering af skoler, skolemad 

og øvrige anlægsudgifter i 2010 – det var i alle fald det, der fik mest omtale i medierne. Men 

aftalen, der fylder 22 A4-sider, rummer også en hensigtserklæring om miljø – herunder Natura 

2000-projektet. På otte linjer slår parterne fast, at det vil de forhandle videre om senere i år! 

(Se erklæringen nedenstående under Pkt. 1). 

To dage senere præsenterede regering og DF så den færdige formulering af Grøn Vækst (kort 

omtale under Pkt. 2), og dermed er der i princippet grønt lys for, at man i miljøregionerne kan 

gå til formøder med kommunerne om indholdet i de 23 landsdækkende vandplaner og de 246 

naturplaner, som har været under udarbejdelse i over et år. Men, men! Der er jo lige det, at 

regering og KL først skal være enige om, hvem der skal betale de mange mia. kroner, det vil 

koste frem til udgangen af 2015 at gennemføre de foreslåede naturforbedringer i de 246 

naturområder. Før man i kommunerne ved, hvad der er penge til (læs: hvor meget vil staten 

bidrage med), er det formålsløst for biologerne i miljøcentrene at holde formøder med nogen. 

Før finansieringsmodellen er på plads, kommer man ikke videre i processen. 

Nu skal jeg nok spare jer for flere mellemregninger (der er adskillige). Konklusionen er, at 

vand- og naturplanerne ikke kan blive klar til offentliggørelse før tidligst allersidst i 2009 – 

måske endda senere! Derfor kommer vi sandsynligvis ikke til at arbejde med at analysere 

forslag og udarbejde høringssvar, hvor der måtte være ”knaster” i forhold til jægerinteresser, 

før engang i løbet af 1. kvartal 2010! I den forbindelse vil jeg nævne, at miljøminister Troels 

Lund Poulsen (V) på Jægerforbundets landsmøde i sidste weekend fra talerstolen lovede, at 

der ville blive rigelig tid til at arbejde med høringssvar, når forvaltningsforslagene til sin tid er 

fremsat. Så selv om vi alle til den tid nok skal smøge ærmerne op, er det min bedømmelse, at 

det bliver både vinter og vår, før det sker. Så det … 

 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

1. Uddrag fra aftalen om næste års kommunale økonomi 

2. Grøn Vækst-forliget 

3. Kommunal fokus på naturen 

4. Nu skal der sættes bæver ud på Sjælland 

5. Om kommuneplanen: Er jeres skydebane i fare? 

 

 

Ad.1.: ”Miljø: Der skal i de kommende år på baggrund af EU’s vandrammedirektiv og 

naturdirektiver gennemføres en betydelig indsats i kommunerne med henblik på at forbedre 

vand- og naturkvaliteten. Med udgangspunkt i en politisk aftale om Grøn Vækst udarbejder 

regeringen i 2009 udkast til overordnede planer med mål og indsatsprogrammer, som vil 

danne rammen for kommunale handleplaner i 2010. På baggrund af en af regeringen fremlagt 

procesplan vil parterne, før udkast til vand- og naturplaner sendes i høring hos berørte 

myndigheder, drøfte styringsmodellen, herunder finansieringen og principper for kompensation 

af kommunerne.” 

 

Kommentar: Natura 2000-forslagene vil koste så mange penge (mia.), og kommunerne har så 

få, at det bliver et sejt – og langt – træk at få en aftale om hvem betaler hvad på plads 
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mellem regeringen og KL. Derfor den store forsinkelse. 

 

 

Ad.2.: Om Grøn Vækst-forliget. 75.000 hektar ny natur, færre sprøjtegifte på markerne og en 

voldsom reduktion i kvælstofudledningen. Det er blot nogle af resultaterne af den politiske 

aftale om Grøn Vækst, som Regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. Miljøminister 

Troels Lund Poulsen (V) kalder aftalen for historisk og et udtryk for en helt ny måde at 

samtænke miljø og landbrug. 

 

Læs hele pressemeddelelsen her: 

 

http://www.mim.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/20090616_gvaftale.htm 

 

Kommentar: Aftalen er så ny, at der i skrivende stund dårligt er kommet reaktioner fra 

aktørerne på den grønne skueplads; landbruget og DN har dog hver for sig tilkendegivet, at de 

er utilfredse (landbruget: det er for skrapt. DN: det er alt for lidt). Jeg prøver at samle 

yderligere reaktioner op i næste nyhedsbrev om 1-2 uger. 

 

Ad. 3.: ”Sæt fokus på naturen – og stop tilbagegangen i antallet af plante - og dyrearter i din 

kommune”! Sådan lyder opfordringen fra miljøminister Troels Lund Poulsen i et brev til landets 

borgmestre i anledning af Den Internationale Biodiversitetsdag den 22. maj 2009. Ministeren 

understreger, at kommunerne har en afgørende rolle, når tilbagegangen i naturens artsrigdom 

– den såkaldte biodiversitet – skal stoppes. Derfor opfordrer han kommunerne til at prioritere 

indsatsen for truede dyr og planter. Han appellerer til, at flere kommuner vil underskrive den 

såkaldte Countdown 2010- erklæring, hvor man erklærer sin støtte til at bevare og forbedre 

forholdene for det vilde dyre og planteliv. 

 

25 kommuner har underskrevet erklæringen. Deres natur-projekter er nærmere beskrevet på 

By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside som inspiration til andre. Her kan man bl.a. læse, at 

Holstebro kommune har nygravet og oprenset 55 vandhuller til padder og andre 

vandhulssmådyr, og at en lokal skole følger udviklingen som led i biologiundervisningen. I Mols 

Bjerge nyder orkideen Hylde Gøgeurt godt af, at Syddjurs Kommune rydder et overdrev, der er 

ved at gro til, og i en mose i Nyborg Kommune får et Kogræsselaug økonomisk støtte til at 

lade deres kreaturer pleje vegetationen. En indsats mod bjørneklo og andre invasive arter kan 

også indgå i Countdown 2010 arbejdet. De er den største trussel mod den biologiske 

mangfoldighed efter ødelæggelse og opsplitning af levesteder. Invasive arter er temaet for 

årets biodiversitetsdag. 

 

I 2001 vedtog EU’s stats- og regeringschefer målet om at stoppe tabet af biodiversitet i 2010. 

Et lignende mål fik global opbakning på Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002. 

 

Se kort med de kommuner, der allerede har skrevet under eller har indrapporteret projekter 

 

 

Ad. 4.: Bæverne får comeback på Sjælland. Efter mere end 1.000 års fravær vil der snart igen 

svømme bævere rundt i åer, moser og søer på Sjælland. Det vil ske, når Miljøministeriet til 

efteråret sætter ca. 20 bævere ud fordelt på fem forskellige steder i den nordsjællandske 

natur. 

 

Beslutningen om sætte bævere ud kommer efter, at kommunerne Hillerød, Halsnæs og 

Gribskov har givet grønt lys for udsætningen af de bløde pelsdyr, der kan blive over 1 meter 

lange og veje op til 30 kilo. Udsætningen har været i høring i de tre kommuner og der er ikke 

kommet indsigelser i høringsperioden. Danmarks største sø, Arresø, og Gribskov nord for 

Hillerød er to af de steder, hvor bæveren skal sættes ud. (se udsætningssteder her (pdf.) 

 

De nordsjællandske bævere bliver dog ikke de eneste af slagsen herhjemme. For ti år siden 

blev der sat bævere ud i Vestjylland. De 18 bævere, der siden er vokset til en bestand på 

mindst 120 dyr, er blevet et stort tilløbsstykke for alle områdets gæster og ikke kun for de 

folk, der deltager i særlige bæver-safarier eller hjælper til, når dyrene en gang om året tælles 

http://www.mim.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/20090616_gvaftale.htm
http://www.blst.dk/Biodiversitet/Kommune2010/Kommunekort/
http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/D8CAB480-B442-4BA9-B195-F863F9038240/0/Baever_Udsaetningssteder_09.pdf
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op. 

 

Udsætningen af bæverne i Nordsjælland er formelt set et forsøgsprojekt, der løber over fem 

år. Når projektet udløber, vil Miljøministeriet og de berørte kommuner afgøre om bæverne skal 

have lov at blive i området. 

 

Pga. af bævernes adfærd og biologi vil selve udsætningen først ske omkring den 1. oktober. 

Ved at vente til efteråret, vil der være langt større chance for, at dyrene overlever og på 

længere sigt etablerer en bæredygtig bestand. De bævere, der skal svømme rundt i det 

nordsjællandske, skal i øvrigt indfanges i floden Elben i Tyskland, hvorfra de skal transporteres 

med biler til Danmark. 

 

Læs mere om bævere og se video af dyret på: www.skovognatur.dk 

 

Ad. 5.: Vigtigt: Kontroller om forslag til kommuneplanen er kommet i jeres kommune – der 

kan være forslag om at sløjfe skydebaner!!!! 

 

Se på denne adresse, hvilke kommuner har offentliggjort en kommuneplan: 

http://www.plan09.dk/Inspiration/kommuneplan2009 , og spørg for en sikkerheds skyld også i 

jeres lokale tekniks forvaltning, hvad status er på dette område. 

 

 

Så mange var ordene i denne omgang. Jeg regner med at have stof til et nyt nyhedsbrev om 

senest 14 dage. 

 

God weekend til alle. 

 

Mvh. Rys  

 

 

http://www.drigstrupjagtforening.dk/www.skovognatur.dk
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