Samarbejde skaber bedre natur
Vejle kommune skal, som alle andre danske kommuner, sikre, at de mål staten har sat for en række værdifulde naturområder (Natura 2000 områder), ad frivillighedens vej bliver gennemført. I samarbejde med
SEGES har Vejle Kommune med udarbejdelsen af en Natura2000 håndbog sat gang i processen og vil sætte
fokus på, hvordan planerne føres ud i livet med en ny særudstilling i Økolariet, der åbner 28.marts. Den 9.
april i Torvehallerne afholdes ligeledes en konference om emnet for alle 98 kommuner og landbrugets rådgivere med titlen ”SMART Natura”.
Økolariet sætter fokus på naturen
Har du lyst til at blive klogere på naturen og samspillet mellem mennesker og natur, så har Økolariet i Vejle
netop nu en ny særudstilling om de glæder, mennesker har af at færdes i naturen, om hvilke naturtyper der i
dagens Danmark er under pres, og hvorfor det er nødvendigt at landmænd, kommune og rådgivere samarbejder om at sikre, at vi også i fremtiden har en rig natur. I udstillingen kan man desuden få at vide, hvad
Natura 2000 er for noget, og hvor de mest attraktive naturområder er i Vejle og omegn. Ja, man kan sågar se
en ko gå på væggene. Der er derfor noget for enhver i den nye udstilling. Udstillingen ”SMART Natura” i Økolariet gør det lidt komplicerede emne omkring naturforvaltning og biodiversitet let tilgængeligt for alle, der
interesserer sig for naturen. Der er gratis entre!
Natura 2000-handleplaner og frivillighed
Første generation af Natura 2000-handleplanerne skal implementeres i Danmark inden udgangen af 2015.
Med ansvaret for at realisere disse handleplaner står kommunerne i Danmark overfor en meget stor opgave. I
de kommende år er det derfor målet, at lodsejere inden for de i alt 252 danske Natura 2000-områder indgår
frivillige aftaler med kommunerne igennem dialog og samarbejde. Inkluderer man alle opgaverne under
vandplanerne og vandramme-direktivet, så er der tale om et historisk stort antal lodsejere, der skal involveres
og motiveres, hvis alle målene skal nås til tiden.
Udgangspunktet for alle disse mange forhandlinger er frivillighed, men der er kun afsat begrænsede midler til,
at kommunerne bruger tid på dialog med de berørte parter. Opgaven er derfor, at løse opgaven så smidigt og
omkostningseffektivt som muligt samtidig med, at målene nås inden for de fastsatte tidsrammer. For at det
kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at samarbejdet med lodsejerne sker i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejdsklima.
SMART Natura-projektet
I et forsøg på at udvikle en værktøjskasse, der fremmer realiseringen af naturprojekter baseret på frivillighed
og omkostningseffektivitet - herunder i særdeleshed implementeringen af Natura 2000-handleplanerne i
Danmark - har Vejle Kommune og Videncentret for Landbrug (SEGES) søgt og modtaget støtte fra EU-lifeprogrammet: Information & Kommunikation. Det er der kommet projektet SMART Natura ud af, der afsluttes
med konferencen den 9. april i Torvehallerne i Vejle.
Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune, udtaler: ”Formålet med SMART Natura er at finde effektive og omkostningsoptimale metoder til at nå målene i de såkaldte
Natura 2000-planer. Planerne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Kommunerne har en uhyre vigtig opgave med at passe på vores
fælles natur. Det skal imidlertid ske på en sådan måde, at alle dem der ejer jorden også føler sig godt behandlet og inddraget på en respektfuld måde, så processen kan forløbe så gnidningsfrit som muligt. Selv glæder jeg
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mig til konferencen og til at se udstillingen og håber, at mange vil besøge Økolariet den kommende tid for at
blive klogere på alle de mange processer og tiltag, der ligger bag en rig og mangfoldig natur.
Kontaktpersoner
Mads Fjeldsø Christensen, biolog og projektleder, Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.
Mail: mafch@vejle.dk, tlf: 7681 2477 og mobil: 3082 0836
Niels Nørgaard, Økolariechef, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Mail: nieno@vejle.dk og tlf: 7681 2050.
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