Skæring, marts 2021
Kære miljøminister Lea Wermelin
Først vil vi gerne slå fast, at vi er vilde med budskabet i den kommunedyst, du har
skudt i gang: At hele landet står sammen om at skabe et vildere Danmark lige fra
”den lokale skolegård til boligblokken,” som du siger.
Skæring Skole er ”den lokale skolegård” i Skæring-området lidt nord for Aarhus, og
her har vi de seneste to år haft fuld gang i et vildt, stort biodiversitets/klimaprojekt, der som minimum involverer vores 817 skoleelever, og som rækker
langt ind i fremtiden. Vi kalder projektet Skæring Børneskov.
Det langsigtede mål med projektet er at gøre børn klogere på biodiversitet og klima
og samtidig inspirere og motivere dem til at involvere sig i løsning af problemerne –
gøre dem grønnere. Skæring Børneskov giver dem jord under neglene og en
konkret oplevelse af, at de kan yde et lille men betydningsfuldt bidrag. Der er brug
for, at alle tager ansvar i disse tider, og vi tror på, at grønne børn bliver grønne
voksne.
MEN der er et stort ”men,” som spænder ben for os, og derfor skriver vi til dig.
Problemet er Kystdirektoratets - for os at se - rigide tolkning af
naturbeskyttelsesloven og manglende vilje til at dispensere fra bestemmelserne i
den.
Konkret går projekt Skæring Børneskov ud på at forvandle en ca. 15.000 m2 stor
græsørken på vores matrikel til et naturområde med træer, buske, blomster og
græsser. Eleverne skal over en 10-årig periode være med til at indrette deres egne
klasseparceller - ”natur-rum,” - som kan bruges til ude-undervisning, til rekreative
formål for lokale beboere og andre og som hjemsted for alle de arter, som i disse år
savner steder at slå sig ned.
Vi nyder opbakning fra forældrekredsen, lokalområdet og Aarhus Kommune, som
også har støttet projektet økonomisk, og vi har fået god pressedækning i en række
medier.
Men: Hovedparten af skolens omfattende udearealer ligger indenfor
strandbeskyttelseslinjen, som ved vores matrikel er 200 meter bred. Derfor
ansøgte vi om dispensation hos Kystdirektoratet. Efter en meget, meget lang
behandlingstid på mere end ét år, hvor vi i slutspurten var i konstruktiv dialog med
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AC-fuldmægtige i Kystdirektoratet, fik vi svaret, som var nej.
Med hjælp fra bl.a. Peter Søgaard, biolog, specialkonsulent ved Biodiversitet og
Skovrejsning i magistraten for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune udarbejdede vi
en klage. Den indgav vi i december 2020, og vi venter spændt på afgørelsen (J.nr.
19/02445-22).
At strande bør beskyttes, er for os indlysende, men at ”beskytte” en strand mod et
stykke natur giver ikke nødvendigvis mening i vor tid. I vores tilfælde er det i øvrigt
sådan, at der går en offentlig vej mellem skolens matrikel og stranden, og stranden
ligger så lavt, at projektet ikke vil være synligt fra stranden.
I 2017 gjorde Folketinget det lettere at få dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Det kan åbenbart lade sig gøre at ændre praksis. Og det er derfor, vi søger din
støtte. Det er jo muligt at dispensere, når et projekt understøtter
undervisningsaktiviteter eller simpelthen fordi, det er et særligt tilfælde, et særligt
projekt, hvor man gør en undtagelse. Det fremgår af nogle af de dispensationer,
Kystdirektoratet har givet de seneste år.
Det, vi beder dig om, er at supplere din opfordring til os alle om at støtte op om
indsatsen for mere vild natur med en opfordring til embedsmændene om at justere
praksis. Giv lidt flere dispensationer fra love og regler, som står i vejen for
regeringens mål – også når det gælder strandbeskyttelseslinjen. Ikke for at
ødelægge naturen men for at beskytte den.
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