Langsom færgefart for miljøets skyld? Hedder en nyhedsoverskrift på
P4Bornholms hjemmeside d. 11.01.2013
Og videre:
Er bornholmerne villige til at acceptere en langsommere færgeoverfart
til Ystad for at beskytte klimaet?
Svaret er ikke kun ja, hvis man spørger Rene Bloch, der er gruppeformand for
Socialdemokraterne og medlem af Trafikkontaktrådet.
Svaret er også ja, hvis man spørger Danmarks Naturfredningsforening
Bornholm (DN). Vi gjorde i vores bemærkninger til den regionale
udviklingsplan i 2008 opmærksom på, ”at den valgte trafikløsning med
hurtigfærger á la Villum Clausen modarbejder og er i strid med visionen om
Bornholm som grøn og miljørigtig Ø.”
På initiativ fra DN, blev Bornholm klimakommune i 2008 og forpligtede sig til
at arbejde for en nedsættelse af Bornholms samlede CO2-udledning med
mindst 5 % hvert andet år, frem til 2025. DN tog initiativ til etablering af
klimakommunerne, fordi vi ikke kan redde den natur, vi holder af i Danmark –
uden at der sættes ind overfor den globale opvarmning. Vores valg af
transportformer er en afgørende del af denne problematik.
Da WWF i 2012 ranglistede nationer efter deres økologiske fodaftryk, kom
danskerne ind som nogle af verdens største CO2-udledere.
Bjørn Carlsen, Bornholms Passagerforening har tidligere flere gange anbefalet
mere miljøvenlige løsninger og bl.a. udtalt: … Som færgetransporten er nu, er
der tale om en konkret forurening af massivt omfang’. (Tidende d 24.05.2012)
En alternativ – og mere miljøvenlig - ’superfærgeløsning’ som f.eks.
anvendes på Gotland vil medføre ca. 25 min. længere sejltid.
Så der må tænkes om, hvis holdningen er at 10 min. ekstra sejltid er
maksimum for, hvad vi kan acceptere af forlænget sejltid.
Ellers er der jo heller ikke meget hold i politikererklæringer om Bright Green
Island og om at redde klimaet. Og det er lidt svært at forestille sig, at 25 min.
vil medføre en væsentlig forværring for erhverv og turisme på Bornholm. Til
gengæld vil der blive bedre hold i og sammenhæng mellem vision og handling.
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