Dato 24. april 2017

Kære Borgmestre, Viceborgmestre og Formænd for Teknik- og Miljøudvalget
i Gribskov, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner

Fælles opfordring til bedre beskyttelse af miljøet i Øresund
Nedenstående 13 NGO’er fremsendte i oktober 2016 en fælles erklæring om beskyttelse af Øresund til Øresundsvandsamarbejdet (se Øresundsvandsamarbejdets kommuner nedenfor), for at få de 15 danske og
svenske kommuner, samt Länsstyrelsen Skånes opbakning.
NGO’erne ønsker at opfordre den danske og svenske stat til at indgå en ny fælles aftale om beskyttelse af
Øresund, en aftale som tager udgangspunkt i de principper og ideer om naturbeskyttelse, bæredygtig benyttelse og udvikling, der er nævnt i vedhæftede dokument.
Øresund har en helt unik natur, som er værd at beskytte, og sundet har en meget stor variation af forskellige habitater og høj biodiversitet – samlet på et relativt lille område. En langsigtet beskyttelse, vil give optimale muligheder for at brande Øresundsregionen som en ambitiøs og troværdig forvalter af sit blå miljø, og
udnytte de formidlingsmæssige, rekreative og turismemæssige potentialer, der ligger i et suverænt havmiljø i en tætbefolket region.
I april 2017 vendte Øresundsvandsamarbejdet tilbage til os, med fuld opbakning til vores henvendelse fra
samtlige 7 danske og 8 svenske kommuner, samt Länsstyrelsen Skåne.
Vi er naturligvis meget glade for denne store opbakning.
Jeres kommuner er ikke en del af det formaliserede Øresundsvandsamarbejde, og har derfor ikke været
inddraget. Derfor henvender vi os nu til jer med ønsket om, at jeres kommuner også vil bakke op om den
fælles opfordring. Det vil være et meget stærkt signal at sende til de danske og svenske miljøministre, hvis
samtlige danske og svenske Øresundskommuner bakker samlet op om dette forslag.
Da vi ønsker at komme hurtigt videre i processen, beder vi jer at vende tilbage til os inden d. 19. maj og tilkendegive om kommunen kan bakke op om den fælles opfordring. Det er selvfølgelig altid muligt, at tilslutte sig opfordringen efterfølgende, hvis kommunen ønsker at bakke op, efter denne dato, men NGO’ernes proces går videre fra 22. april 2017.
Vi fremsender også et brev til den danske miljøminister, samt til de svenske ministre for hhv. miljø og klima,
hvor vi dels orienterer om opbakningen fra Øresundsvandsamarbejdet og Länsstyrelsen Skåne, og dialogen
med jeres kommuner, og dels opfordrer ministrene til at sætte gang i en dansk-svensk proces om fremtidens beskyttelse af Øresund. Den proces forventer vi selvfølgelig også at I bliver en del af.
Vi håber selvfølgelig, at også jeres kommuner ønsker at bakke op om forslaget.
Har I nogle spørgsmål, er I meget velkommen til at henvende jer til undertegnede.
Vi deltager også meget gerne i møder med jer for at svare på spørgsmål, hvis I har behov for det.
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