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Hvis Esbjerg Kommune skulle føle sig både 
misforstået, overfortolket og dæmoniseret i 

sagen om udvidelse af Esbjerg Havn, har man kun én 
at takke: Esbjerg Kommune.

Nu lykkes det igen at spæde til den udbredte skepsis 
på Fanø og bekymringen for, om det hele nu også  
foregår efter bogen. Spørgsmålet er ellers enkelt nok: 
Skal der ofres et stykke af Natura 2000-området med 
særlig beskyttelse for at få plads til udvidelsen?

Borgmesteren siger ét – hans forvaltning siger det 
stik modsatte i et høringssvar. I et helt klart sprog, der 
ikke kan misforstås, medmindre man er ordblid.

Så der er vel to mulige forklaringer: Enten har man 
ikke styr på, hvad man laver. Eller også forsøger man 
nu at tilpasse forklaringen til virkeligheden. Så kan den 
enkelte læser selv overveje, hvad der er værst.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen er en redelig 
politiker, der passer sit job og gør det, han er valgt til: 
At varetage Esbjerg Kommunes interesser, bl.a. ved at 
sikre udvikling og vækst i Danmarks Energimetropol. 
Det har alle glæde af – også på Fanø.

Indtil andet er bevist, kæmper han jo bare af et godt 
hjerte for dét, der set fra Esbjerg-siden er en god ide.

Men han har måske arvet en sag, der var tænkt som 
en 'done deal', tromlet igennem med den tidligere  
kultur på Esbjerg Rådhus, man pænt sagt kunne kalde 
afbureaukratisering. Der er naturligt nok tætte bånd 
mellem kommune og havn, som var forgængerens 
hjertebarn. Men Frost grumser også selv vandene ved 
skiftevis at parere med, at det jo er havnen, der søger 
om udvidelse, og skiftevis selv kæmpe med næb og 
kløer for, at det skal lykkes.

Det kan jo også være, at det uheldige høringssvar 
bare er en banal, menneskelig fejl. Herregud. 

Men det kan jo ikke være gammel tekst, der spøger 
i svaret, for Esbjerg Kommune hørte først om havne- 
udvidelsen for nylig. I hvert fald ifølge den officielle 
forklaring. Ironisk nok er høringssvaret dateret den  
18. december 2017 – samme dag, som byrådet endelig 
godkendte Esbjerg Kommunes nye kommuneplan, der 
ikke nævner ét ord om havneudvidelsen.

Omvendt bekræfter forvaltningen, at ønsket om nye 
Natura 2000-grænser er kommet via input fra Esbjerg 
Havn. Men der findes angiveligt ikke èn stavelse i  
systemet med argumenterne for en flytning. 

Og hvis etape 5 og 6 ligger indenfor grænserne, 
hvad er det så for nogle udvidelser, der tænkes på? 
Det kan konspirationsteoretikerne selv snitte videre 
på, hvis de frygter, at naturværdierne vil blive presset 
af 'salamitaktik' i fremtiden.

Det lader til, at man på alle måder vil skære nogle 
hjørner ud fra et i øvrigt helt legitimt hensyn til havne-
industrien. Men faktum er, at de logiske brister står i kø.

'Two men say they're Jesus – one of them must be 
wrong', som Dire Straits synger. I øvrigt i en sang med 
titlen 'Industrial Disease'.
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Havneudvidelse kræver nye 
Natura 2000-grænser – eller?

HAVNEKRIG – Kræver 
den planlagte udvidelse af 
Esbjerg Havn en flytning 
af de Natura 2000-grænser, 
der sikrer en ekstra skrap 
beskyttelse af naturvær-
dier?

'Nej,' siger Esbjergs borg-
mester – det er slet ikke 
nødvendigt.

'Jo,' lyder det i et hørings-
svar, som hans egen for-
valtning har sendt til Miljø-
styrelsen kort før Jul.

"Havnen er under stadig 
vækst, og med de seneste 
udvidelser er det tilgænge-
lige havneområde fuldt ud-
nyttet ud til grænsen af Na-
tura 2000-området," lyder 
det således i høringsvaret 
fra Esbjerg Kommune.

Samtidig beder man end-
nu en gang Miljøstyrelsen 
flytte grænserne længere 
mod Fanø og mod syd som 
angivet med den røde streg 
på kortet ovenfor. 'Esbjerg 
Kommune ønsker fortsat 

mulighed for udvidelse af 
området med havneaktivi-
teter samt forbedrede sej-
ladsforhold,' hedder det.

Ønsket om at flytte Na-
tura 2000-grænserne blev 
nævnt af Fanø Kommunes 
ENT-formand Christian 
Lorenzen i et interview hos 
TV Syd i sidste uge.

Men det blev straks skudt 
ned af borgmester Jesper 
Frost Rasmussen. Han be-
skyldte angiveligt Loren-
zen for at tale usandt og 
fastholdt, at det slet ikke er 
nødvendigt at flytte Natura 
2000-grænserne.

Forkert formulering
Hvordan hænger det sammen 
med din forvaltnings eget hø-
ringssvar?

"Det er fordi, det er to for-
skellige ting. Jeg skal med-
give, at den formulering, 
der er sendt ind i hørings-
svaret godt kan indikere, 
at vi lige nu er helt ude ved 
grænsen med den nuvæ-
rende havn, men det passer 
jo ikke," siger Jesper Frost 
Rasmussen.

"Det forslag, Esbjerg 
Havn har indsendt med 
Etape 5 og 6, er ud til Na-
tura 2000 grænsen og fem-
seks meter fra den. Det 
er derfor, jeg reagerer på 
Christian Lorenzens ud-
meldinger i onsdags om, 

at vi ikke kan gennemføre 
den udvidelse, havnen har 
søgt om, hvis vi ikke får lov 
til at flytte grænserne."

Det står jo temmelig klart i 
høringssvaret, at der er ' fuldt 
udnyttet ud til grænsen' – det 
kan vel ikke misforstås?

"Jeg medgiver, at det hø-
ringssvar, der er formu-
leret der... – der lyder det 
som om, den nuværende 
havn går helt ud til Natura 
2000-grænsen. Det er ikke 
rigtigt. Det vil den gøre, 
hvis man får lov til at ud-
vide som skitseret," siger 
Jesper Frost Rasmussen.

Efter ønske fra havnen
Esbjerg Kommunes afde-
ling for Natur & Vandmiljø 
oplyser, at ønsket om flyt-
ning af Natura 2000-græn-
serne er kommet efter input 
fra Esbjerg Havn. Der fore-
ligger dog angiveligt ingen 
nærmere begrundelse med 
argumenter for den ønske-
de flytning – heller ikke fra 
Esbjerg Havn – på sagen.

Hos Fanø Kommune fast-
holder Christian Lorenzen, 
at Esbjergs høringssvar ta-
ler sit eget tydelige sprog.

"De væsentlige passager 
handler jo om, at Esbjerg 
Kommune er kede af, at 
Miljøstyrelsen ikke har lyt-
tet til de tekniske indmel-
dinger, der er foretaget. Det 
begrundes med to pointer: 
Dels at havnens areal er 
udnyttet fuldt ud, dels at 
kommunen ønsker fortsat 

at kunne udvide Esbjerg 
Havn. Derfor skriver de, at 
skal vi udvide havnen, er vi 
nødt til at udvide Natura 
2000-grænsen," påpeger 
Christian Lorenzen.

Esbjergs borgmester siger 
nu, at formuleringen i hø-
ringssvaret ikke passer?

"Det er interessant, for 
hele præmissen for deres 
argumentation er jo, at hav-
nen skal kunne udvide."

Er det her en bevidst misfor-
ståelse fra jeres side?

"Nej – det er sort på hvidt 
faktuelt. Det er Esbjerg 
Kommune selv, der knytter 
tingene sammen i deres hø-
ringssvar."

Kan der være tale om endnu 
flere udvidelser i fremtiden?

"Nej, så skal vi igen til-
bage til høringssvaret. Det 
er simpelthen den rygende 
pistol, fordi Esbjerg Kom-
mune netop siger, at den 
eksisterende havn udnytter 
grænserne fuldt ud. Ergo er 
de ærgerlige over, at Miljø-
styrelsen ikke opfylder de-
res ønsker," siger Christian 
Lorenzen.

"Jeg forholder mig først 
og sidst til deres hørings-
svar. Det er altafgørende, 
for her leverer de selv de 
pointer, som vi så bare gen-
tager nu."
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Esbjerg Kommunes eget høringssvar slår 
fast, at havnen allerede går til grænsen 

Den 18. december 2017 
sendte Esbjerg Kommune sit 
høringssvar til Miljøstyrelsen, 
hvor man beklager, at Natura 
2000-grænserne ikke rykkes 
som ønsket af Esbjerg Havn, 
der er ' fuldt udnyttet ud til 
grænsen af Natura 2000'.

Etape 5
Etape 6

Natura 2000-grænse 
Esbjergs ønske til ny grænse

Se høringssvaret 
på fanøposten.dk


