
Ikke alt ånder idyl i Flensborg Fjord

SKINNET BEDRAGER
Flensborg Fjord er et enestående naturom-
råde – både set fra dansk og fra tysk side. 
Fjorden snor sig i vores smukke Grænseland 
og tiltrækker hvert år tusinder af besøgende, 
der nyder at opholde sig i det fortryllende 
landskab.

Men skinnet bedrager

Under vandoverfladen mødes man af et helt 
andet, trist syn. Fjorden har længe været 
ramt af alvorligt iltsvind, primært fordi der til-
føres for mange næringsstoffer fra land. Det 
har alvorlige konsekvenser for plante- og 
dyrelivet. Det har vi, og det har andre gjort 
opmærksom på gennem mange år – men de 
ansvarlige beslutningstagere har endnu ikke 
handlet på det.

Er muslingeskrab kun skadeligt syd for 
grænsen? 

Byrådet i Flensborg tog et første vigtigt 
skridt, da politikerne besluttede, at det skulle 
være slut med muslingefiskeri i fjorden med 
bundskrabende redskaber, der ødelægger 
havbunden flere år ud i fremtiden. En intakt 
havbund er afgørende for fjordens øko- 
system. Forbuddet gælder selvsagt kun på 

tysk side, mens det på dansk side fortsat er 
tilladt at udføre muslingeskrab. Det er svært 
at forstå, at muslingeskrab kun skulle være 
skadeligt på tysk side.

Danmark burde se Flensborg Fjord som et 
fælles anliggende og følge Flensborgs ek-
sempel med et forbud mod muslingeskrab.

Pilen peger mod København og Kiel 

Men der skal mere til, hvis vandkvaliteten 
skal forbedres væsentligt – ikke kun i  
Flensborg Fjord, men i alle indre farvande 
både nord og syd for grænsen. Pilen peger 
mod København og Kiel. Her skal de ansvar-
lige sætte handling bag ord, samarbejde, 
udveksle data og tage de nødvendige skridt 
for at sikre fjordenes plante- og dyreliv til 
gavn for naturen og menneskene i vores 
region. 

Store mængder ammunition 

I denne sammenhæng burde der også tages 
hånd om en anden problematik: De store 
mængder ammunition, der blev dumpet i 
havet efter Anden Verdenskrig, bl.a. i den 
ydre del af Flensborg Fjord og i den sydlige 
indgang til Lillebælt.

Vi stiller os til rådighed og vil gerne være 
med til at løfte denne opgave politisk.

Vi vil have en natur, der ikke kun ser smuk ud 
på overfladen.

Vi ønsker alle en god sommer i vores 
dejlige region!
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Slesvigsk Parti
Sammen om Sønderjylland

Slesvigsk Parti er det regionale midterparti, 
der arbejder for samarbejde,  

Sønderjylland og kulturel mangfoldighed.
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