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Bemærkninger til besparelsesforslag 2019 - 2022

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Aarhus ønsker hermed at afgive en række bemærkninger
til det fremlagte sparekatalog for Aarhus Kommune. Disse forholder sig alene til spareforslag der
omfatter Teknik og Miljø, og herunder primært til varslede besparelser og forventede konsekvenser
for den kommunale naturpleje- og klimaindsats.
DN Aarhus anerkender behovet for en stærk og effektiv administration af planlovgivningen, ikke
mindst i lyset af byens hastige vækst. Med dette forstår vi en praksis, som inddrager natur- og miljøhensyn på lige fod med hensynet til økonomisk vækst og infrastruktur mm. Det er vores håb, at en
omdisponering af ressourcer i Planafdelingen vil bidrage til at styrke den grønne planlægning af
fremtidens Aarhus. DN Aarhus forventer således, at øgede ressourcer til at håndtere vækst og fortætning helt naturligt vil fremme hensynet til de - både nye og eksisterende - grønne områder, der
nødvendigvis må integreres i det fremtidige urbane landskab. En nedprioritering af disse hensyn, til
fordel for ensidigt vækstfokus, vil være en alvorlig tilsidesættelse af aarhusianernes udtrykte ønske
om en grøn og levende by, med plads til både natur og rekreative aktiviteter.
DN finder det meget bekymrende, at såkaldte “frivillige” planer, - sektorplaner - står til at blive
nedprioriteret. Ikke mindst fastholdelse af målene i Naturkvalitetsplanen er af afgørende betydning
for den langsigtede planlægning og løbende realisering af en bæredygtig og visionær naturpolitik i
Aarhus Kommune. Den er et uundværligt redskab til synliggørelse og effektuering af de offentlige
bestræbelser på at øge og styrke naturarealerne og dermed standse tilbagegangen i biodiversitet. En
lavere grad af målopfyldelse i forhold til Naturkvalitetsplanen som nævnt i sparekataloget er således
for os helt uacceptabel.
Ligeledes er Skovudviklingsplanen et centralt værktøj i forvaltningen af de kommunale skove. Den
står i nærmeste fremtid overfor en tiltrængt revision, der meget gerne skulle afspejle den aktuelle
velvilje og opbakning til en mere naturorienteret forvaltning, med specifikt fokus på urørt skovs
potentiale som biodiversitetsfremmende foranstaltning. En nedprioritering af sektorplaner må forventes at få negativ betydning for denne og lignende revisioner.
Forvaltningen af en sund og robust natur kræver særskilt planlægning med kontinuitet og klare mål,
og kan ikke løftes alene gennem sekundære hensyn i anden planlægning.
DN Aarhus finder desuden en reduktion af ressourcer til den kommunale naturpleje stærkt beklagelig. Afgræsning og mekanisk slåning af de lysåbne naturtyper, ikke mindst i vore ådale, er helt afgørende for opretholdelse af værdifulde naturlokaliteter med høj biologisk mangfoldighed. Disse lokaliteter - og plejeformer - er i forvejen udfordret af uforholdsmæssig høj næringsstoftilførsel, mangel
på græssende husdyr og utilstrækkelige ressourcer. Og her er kommunen iht. Naturbeskyttelseslo-

ven forpligtet til en usvækket indsats. I det omfang der er tale om lokaliteter, der desuden er fredede
eller udlagt som Natura 2000-områder, vil en reduktion af ressourcer og en deraf følgende forringelse af plejeindsatsen naturligvis være så meget desto mere uacceptabel.
Endelig finder DN Aarhus grund til at udtrykke bekymring for de varslede besparelser i kommunens forholdsvis nyoprettede Klimasekretariat. I en tid, hvor klimaproblematikken er så påtrængende som nogensinde, og hvor denne erkendelse netop har nået et massivt folkeligt gennembrud, er
signalværdien ved en markant svækkelse af den kommunale institution som skulle understøtte dette
momentum, decideret kontraproduktiv. Selvfølgelig bør landets næststørste by have et veletableret
og velfungerende apparat, som kan facilitere de praktiske initiativer og den nødvendige formidlingsindsats, der er en afgørende forudsætning for byens grønne profil. Med de foreslåede besparelser i Klimasekretariatet vil man næppe kunne løfte byens ambitioner om fossil uafhængighed og en
grøn omstilling til en bæredygtig fremtid. I en moderne storby, i et moderne samfund, er klimapolitik ikke længere forvist til græsrodsniveau, men fortjener realpolitiske rammer, opbakning og bevillinger, der matcher de reelle udfordringer.

Med venlig hilsen
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