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danske?

MOHAMMED, iranskfødt butiksejer, til Politiken

Vi skal stoppe
for havbrug

JULIUS

Snart valg
Af Morten Nielsen
Fredensvej 11, 9400 Nørresundby

VALG: Det er vel ikke gået no-

Af Trine Torp

gens næse forbi, at Venstres
spinmaskine har kørt på
fuldt blus hele sommeren,
og det kan kun betyde, at et
folketingsvalg nærmer sig.
Her skal den borgerlige regering stå på mål for sin politik fra de sidste fire år, hvor
vi har set nedskæringer i det
offentlige; mindre personale til vores sygehuse; børn,
der næsten må passe sig selv
i daginstitutioner; de ældre,
der må ligge flere timer på
at blive hjulpet på toilettet.
Alt dette er kun blevet
værre og værre de sidste fire
år.
Derfor er det ekstremt
vigtigt, vi får en ny regering,
så vi kan få velfærden i højsædet igen. Det kan kun ske,
hvis vi får en socialdemokratisk ledet regering igen.
Så, kære Venstre, tryk endelig på knappen så vi kan få
renset ud på Christiansborg.

MF, miljøordfører,

og Janni Platz Sthyr
Folketingskandidat (SF), Visborg, 9690 Hadsund

GRÅDIGHEDSRUM: De danske farvande lider i sommervar-

Mette Frederiksen (S) vil indføre topskat på arveafgift ...

Bagtæppe for næste valg
Af Orla Hav
Folketingsmedlem (S)
Rønne Allé 5, 9400 Nørresundby

KLIMA OG MILJØ: En fantastisk

sommer er ved at være ovre.
Alle VI, der ikke direkte er
afhængige af vejr og klimas
indvirkning på dyrkning af
jorden, har nydt det sydeuropæiske vejr. Naturligvis er
der gået mange tanker til
landbrugets udfordringer og
indvirkningen på fjorde og
vandressourcerne, hvilket jo
fik en ekstra understregning
med den særdeles kritiske
klimarapport, der blev offentliggjort i sidste uge.
Ingen tvivl om at det bliver
en del af bagtæppet for det
folketingsvalg, der skal holdes senest forsommeren næste år.
Klimaudfordringerne vil i
stigende grad komme i centrum fordi manglende handling vil være en trussel for
menneskets overlevelse på
jorden og skal man tro de alvorligste scenarier, så er det
indenfor de kommende generationer! Ingen af os ønsker at vore oldebørns eksistens skal trues af manglende initiativer i vores generation.
FN har opstillet en række
verdensmål, som er vedtaget i FN, forhåbentlig følger
medlemslandene op med
handlinger. Med jævne mel-
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lemrum holdes COP-arrangementer for konkret at forpligte landene.
Danmark bør kende sin
pligt ved at gennemføre kloge beslutninger, der understøtter klimamålene.
Staten må gå foran ved at
gøre miljøhandling enkelt
og tilgængeligt for os som
borgere.
Vi kan som borgere gøre
rigtig meget i den konkrete
hverdag. Vi kan holde fokus
på energiforbrug f.eks. ved
at investere i energieffektive
biler, installere sparepærer,
bruge vand med omtanke,
sortere og genanvende
skrald, kompostere nedbrydelige bioprodukter.
Det offentlige skal på samme måde følge op og dertil
indrette enkle løsninger så
det klimavenlige valg bliver

Foto: Peter Mørk
det enkle valg. Kommunerne organiserer sorteringsordninger for skrald, det er
godt for udnyttelsen af ressourcerne og for beskyttelsen af livet i havet, hvor plastik udgør en stadig større
risiko for dyr og planter og
dermed for mennesket.
Staten kan sikre at det kan
betale sig for borgerne at
handle klimarigtigt. Det kan
ske ved at bruge afgifter på
forkerte løsninger.
Staten kan fremme forskning i nye og bedre løsninger for miljø og klima. Desuden kan staten gøre det attraktivt at investere i gode
løsninger.
r staten bevidst gør dette
bliver det attraktivt for private virksomheder at udvikle og producere klimavenlige løsninger og produkter.

I sommerens løb besøgte
jeg en landmand, der på fin
måde har udviklet og etableret et biogasanlæg, der hjælper landmændene af med
deres overskud af biologisk
materiale og samtidig leverer energi til mange husstande. I tillæg sikrer anlægget at lugten fjernes fra den
gylle, der udnyttes. Anlægget betjener en stor gruppe
landmænd, der “låner” deres friske gylle ud til processen, der tager gas og lugt ud
af gyllen til glæde for naboer. Leverandørerne får retur
et bedre gødningsmiddel.
Altså en win-win situation.
Virksomheder som Aalborg Portland leverer energi, som er i overskud fra deres produktion og tager del i
forbrænding af store mængder affald.
Desværre oplever både
landbrug og industrivirksomheder masser af bøvl
med regler, der modvirker
klog klimaadfærd. Det er for
dumt, og endnu dummere
bliver det, fordi det modvirker skabelse og fastholdelse
af decentrale arbejdspladser.
Socialdemokratiet har
fremlagt et vel gennemarbejdet udspil til et grønnere
Danmark. Det bør vi fremme
gennem sikring af en klimaog miljøbevidst regering.

men. Iltsvind har ramt fjordene og de giftige blågrønne alger skyller ind mod kysterne. Mens badegæsterne bliver jaget på land prøver fisk, bunddyr og andet marint liv at overleve i algesuppen og det iltfattige vand.
Nye undersøgelser viste i foråret, at der er markant mere
kvælstof i de danske farvande, end myndighederne og politikerne har været klar over.
Det betyder blandt andet, at regeringen midlertidigt måtte sætte planerne om adskillige nye havbrug på standby.
I SF kæmper vi videre for helt at stoppe planerne om flere
havbrug. De er en ulmende miljøkatastrofe for vores havmiljø og vores kystmiljø i hele Danmark og kan få langsigtede konsekvenser for vores badevand, vores turismeerhverv,
fiskebestandene, havnaturen og biodiversiteten i havet.
Det ”miljømæssige råderum” er et begreb, som regeringen
opfandt til lejligheden for at forsvare forureningen af vores
havmiljø med nye havbrug.
Men vores farvande ikke kan holde til et større pres fra
mere kvælstof. Det står klokkeklart efter forårets nye tal for
mængden af kvælstof i vores farvande, og sommerens iltsvind og opblomstring af alger.
Det viser med al tænkelig tydelighed, at rådighedsrummet aldrig var andet end et ”grådighedsrum”, som ville give
havbrugsejerne mulighed for at score profitten på at hente
fisk op af vores farvande, mens regningen for at rydde op efter havbrugene ville havne hos borgerne.
For uanset hvordan man vender og drejer det, så er vores
havmiljø overbelastet og har været det i årevis.
Det håber vi, at vi kan få regeringen til at indse, så den besinder sig og skrinlægger planerne om flere og større havbrug i Kattegat.

Det er pinligt ...
Af Poul Gudberg
Tværvej 6, 9492 Blokhus

LIMFJORDSFORBINDELSE: Det er pinligt, at politikerne på Chri-

stiansborg ikke kan finde ud af at tilgodese Nordjylland,
som Nordjylland fortjener.
Jeg tænker på en ny forbindelse over/under Limfjorden.
Havde det været på Sjælland – og især i København - havde
der garanteret ikke været noget problem med at finde pengene, men når det drejer sig om Nordjylland og de nordjyske
borgere og det nordjyske erhvervsliv, hvor er så Christiansborg henne?
Jeg synes, at det er en uforskammethed bare at tænke på,
at der skal opkræves broafgift for en forbindelse over Limfjorden! Det er en menneskeret at kunne passere Limfjorden med en ny passage på samme vilkår, som det er tilfældet
med de øvrige passagemuligheder. Kunne nogen forestille
sig, at man i sin tid havde fastsat broafgift for passage af
Limfjordsbroen eller Limfjordstunnelen?
Nu står borgerne og erhvervslivet med et tusindtalligt tab
af køre- og ventetimer, og politikerne på Christiansborg sidder på hænderne. Hvor er du, transportordfører Kristian
Pihl Lorentzen (V)? Gør dog noget. Det er det du er valgt til.
Hvor er de nordjyske folketingsmedlemmer? Er de faldet i
søvn?
Jeg har ikke forstand på linjeføring. Det må andre om. Jeg
har forstand på spild af tid og ved, at det koster penge –
mange penge, men det er I vel lige glade med derovre i København, når bare I kan komme frem og tilbage. Så er der
penge nok. Det er pinligt, den måde I behandler den del af
landet, som har Jeres hjælp behov!
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