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Borgmestrene omkring Lillebælt finder det glædeligt, at regeringen sammen
med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet i Finansloven for 2021 har
afsat 888 millioner kroner i 2021-2024, som skal bruges til at forbedre
biodiversiteten i Danmark. Heraf skal 10 mio. kr. bruges til indsatser i
Øresund, hvor der skal genetableres stenrev og opsamles tabte
fiskeredskaber m.v.
Borgmesteren omkring Lillebælt kunne godt ønske, at en del af pengene var
øremærket forbedringer i havet generelt – herunder i Lillebælt.
I foråret 2020 skrev borgmestrene til Miljøministeren og gjorde opmærksom
på den bekymring, kommunerne har i forhold til den dårlige miljøtilstand i
Lillebælt. Ministeren blev orienteret om, hvilke tiltag kommunerne allerede har
i gang for at forbedre forholdene. Brevet var også en opfordring til samarbejde
mellem Staten og kommunerne for at forbedre forholdene i Lillebælt.
Den 18. marts kvitterede ministeren for den indsats kommunerne gør for at
forbedre forholdene i Lillebælt.
”Jeg er glad for den indsats, som I - kommunerne omkring Lillebælt - gør for at
forbedre forholdene i området. Det er ikke nogen nem opgave at skabe de
nødvendige forbedringer for vores natur og miljø, og vi har brug for alle gode
kræfter, hvis vi skal nå i mål.”
Vi håber, det vil lykkes også at finde midler til det meget trængte Lillebælt. Vi
oplever, at vores efterspørgsel om hjælp og samarbejde ikke er blevet hørt. Vi
havde gerne set, at der på baggrund af den dårlige tilstand i Lillebælts natur
og miljøforhold, ville blive prioriteret midler til at bakke op om de kommunale
og private initiativer, der er i gang for at få et sundt Lillebælt. Særligt set i lyset
af, at Staten varetager ansvaret for vores kystvande.
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Lillebælt er et farvand, som historisk har haft en stor biodiversitet med sunde
fiskebestande, der har været grundlag for et godt fiskeri - såvel rekreativt som
erhvervsmæssigt. Sådan er det ikke længere. Både det rekreative- og det
erhvervsmæssige fiskeri er nu så dårligt, at det ikke er muligt at ernære sig
som fiskeskipper i området. Havbunden i Lillebælt mangler stabile forhold og
store dele af farvandet rammes ofte af iltsvind. Vi oplever lige nu nedgang i
det erhvervsmæssige og det rekreative fiskeri. Det påvirker vores erhverv og
kystturisme, og begrænser områdets beboere i at opleve glæden ved at tage
på fisketur og fange en fisk.
For at få bragt Lillebælt tilbage til en god natur- og miljøtilstand med sunde
fiskebestande og med mulighed for atter at kunne have et erhvervsmæssigt
og rekreativt fiskeri, har kommunerne omkring Lillebælt igangsat en række
tiltag. Herunder etablering af ålegræsenge, genopretning af stenrev og
etablering af gunstige forhold for muslinger, fisk og fugle.
Den 18. december 2020 holdt borgmestrene omkring Lillebælt møde om
situationen i Lillebælt. Mødet var en opfølgning på konferencen, som
Facebook gruppen Hjælp Lillebælt holdt i Kolding i den 17. februar 2020, hvor
Miljøministeren også deltog. Som resultat af mødet vil der snarest blive
udarbejdet et kommissorium for kommunernes fremtidige arbejde med
Lillebælt. Et samarbejde, hvor vi håber, at delstaten Schleswig-Holsten og
Miljøstyrelsen også vil deltage, så vi sammen kan tilvejebringe viden og få
iværksat handlinger til gavn for Lillebælt.
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