Vi skal alle hjælpe naturen til at få det bedre
Det midlertidige politiske udvalg for Miljø-, Natur- og bæredygtighed er omtrent halvvejs
med udarbejdelsen af en politik, der indeholder mål, retning og handlemuligheder for miljø,
natur og bæredygtighed i Kerteminde Kommune.
På det månedlige udvalgsmøde besøgte det ene af Kerteminde Kommunes to §17, stk. 4-udvalg, udvalget for
Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik, i denne uge Lindø Port of Odense for at høre hvad de som
erhvervsliv gør for naturen og miljøet, samtidig med de udvider havnearealerne.
”Vi gør i udvalget meget brug af at holde vores møder andre steder end på kommunen, da det giver god
tankevirksomhed”, udtaler formand for udvalget Michael Gammelgaard. Udvalget hørte på mødet
senioringeniør Thomas Lukasiewicz fortælle om ålegræs, anlæggelse af nye søer og paddehuller samt om
kogræsselaug, der alle er tiltag der gøres på Lindø for at imødekomme naturen, som er et af udvalgets store
omdrejningspunkter.
Hvad kan vi gøre for naturen
Et af udvalgets medlemmer Hans Luunbjerg (V), der er politisk udpeget af byrådet, men som lodsejer selv
ved meget om hvordan man omgås naturen med erhverv, fortæller: ”Vi skal med udvalget se om vi kan lave
en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik ud fra en betragtning om, at man ikke har så meget fokus på disse
parametre i de stående udvalg”. Udvalget består udover politikere også af bl.a. medlemmer fra
Erhvervsforeningen, Grønt Råd og Landsbyrådet, der sammen skal finde på gode og miljøbevidste forslag til
forbedringer af naturen. ”Det giver god mening i disse tider at finde ud af hvad kommune, borgere og
virksomheder rent bæredygtighedsmæssigt kan gøre for at forbedre forholdene for naturen. Som lodsejere
har vi muligheder for at hjælpe landbruget på vej, og da er det godt at få sat sig ned med folk, der ved noget
om miljø og natur, sammen med politikere, der måske ikke har så meget forstand på det, og lave en brugbar
politik”, pointerer viceborgmesteren.
Bæredygtighed og klima er i fokus
Steen Lauritsen, der er pensioneret biolog, arbejder i udvalget med natur og bæredygtighed. Han udtaler:
”Det er vigtige emner vi arbejder med. Det er jo generelt klimaet det gælder, og det har stor betydning at vi
for taget stilling til det og får gjort noget af hensyn til vores børn og børnebørn.” Steen Lauritsen er samtidig
sikker på, at udvalgets resultater fx vil blive en klimahandlingsplan, samt retningslinjer for hvordan man kan
forsøge at stoppe tabet af biodiversitet og forbedre naturområderne. ”Vi forventer i udvalget at opstille nogle
ambitiøse mål der skal være handlingsorienterede og lige til at gå til for dem der skal arbejde med dem. Vi
vil foreslå et Bæredygtighedsråd og håber på, på sigt, at kunne inddrage en bredere personkreds i arbejdet
med naturen så samarbejdet kan styrkes”. Udvalgets arbejde skal i starten af 2020 munde ud i konkrete
retningslinjer for bl.a. Miljø-, Natur- og Teknikområdet samt en slags politisk håndbog, som alle i
kommunen kan tage i brug når det gælder om at forbedre forholdene for natur, miljø og bæredygtighed.

