Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans
Folketingsmedlem for Venstre

Nej til formynderisk søpolitik
Det er velkendt for de fleste, at Socialistisk Folkeparti har en frelst og fundamentalistisk holdning til natur og
miljø. I folketingssalen forsøger SF ofte at tage patent på holdningen om at fremme en grøn politik, mens vi
andre udstilles som "sorte" ignoranter uden interesse for miljø og natur. Det er næppe en tilfældighed, at SF i
kølvandet på kommunevalget sidste år satte sig på posterne som udvalgsformænd for miljø- og
planudvalgene i en række kommuner landet over, herunder i det midtjyske. Senest har SF'erne Hans
Okholm og Claus Leick her i avisen udpeget Silkeborgsøerne som "stillezone" af hensyn til naturen, miljøet
og klimaet. Parolen lyder: Væk med motorbådene, der - må man forstå - sejler hærgende rundt på søerne til
skade for alt og alle. Jeg er fuldstændig enig i målet om, at vi skal værne om fantastiske naturperler som
Gudenåen, Julsø, Brassø og Tange Sø. Men det kan vi sagtens gøre uden at gribe til dramatiske virkemidler
som forbud mod motorsejlads. For de første sikrer de nuværende regler for sejlads, at der tages skyldigt
hensyn til både mennesker og natur ved søerne. For det andet er det noget vås at henvise til klimaet. Den
samlede bestand af motorbåde ved Silkeborg og Ry bruger en forsvindende mængde brændstof, der ikke
betyder en pind i forhold til klimadebatten. Lad os nu lige holde proportionerne for øje. For det tredje
glemmer de to SF'ere, at der i forbindelse med naturen også skal være plads til at vi mennesker kan nyde
dens rekreative værdier, bl.a. ved en hensynsfuld sejlads på søerne. Jeg håber derfor, at alle gode kræfter
vil samle sig om at afvise dette bombastiske SF-forslag, der må være udslag af grøn kuller. Det er desværre
ikke er nyt, at SF viser sin store ideologiske trang til yderligere regler, regulering og forbud over for
borgerne. Det ligger i socialismens natur, at statsmagten og det offentlige skal agere formynderisk storebror til skade for ansvaret og friheden hos den enkelte. Det oplever vi hele tiden i landspolitikken. Nu viser det sig
åbenbart også i kommunerne og på Silkeborgsøerne.
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