Skabelon til formulering af

GRØN�E MÆRKESAGER
Vores udfordringer i forhold til at gøre dette til
en vindersag?

dens til, at
en
t
e
al
n
io
at
n
en
d
Med
tet er blevet
natur og biodiversi
e dansker,
ig
el
d
in
m
al
en
d
r
fo
vigtigt
for at få
er der god mulighed
somhed i Skiby
borgernes opmærk
også.

MÆRKESAG:

Vi vil have
mere vild natur og
biodiversitet i Skiby

Hvorfor er mærkesagen vigtig?
Hvem vil modarbejde vores mærkesag?
Landmænd og haveejere
Landmænd og nogle haveejere
sure over, at der vokser ﬂere er
planter og ukrudt og at frø vilde
derfra blæser ind i deres have
r
og på deres marker.

De blå partier og særligt
venstre taler landmændenes
sag.

Det er naturens tur! SF vil have en
biodiversitetslov. Men vi kan gøre
rigtig meget i kommunerne på lokalt
plan.
Flere og ﬂere af de rødlistede arter
forsvinder, og vi kan i
kommunerne gøre en stor forskel for
at bevare dem, der er i vores baghave.

PARTIFORENING:

SF Skiby

Vores styrker i forhold til at gøre dette til
en vindersag?
Vi har en stærk grøn kandidat,
som oven i købet er økologisk
landmand.
else
Der er generelt en øget forståite
for vigtigheden af biodivers t.
Vi sparer skattekroner samtidig
med, at vi reder naturen.
Hvem vil hjælpe os med vores mærkesag?

De lokale grønne organisationer
har vi et rigtig godt samarbejde
med og der er en stærk lokal
DN afdeling. Dem skal vi have et
samarbejde med.
Vi oplever, at mange borgere i
kommunen gerne vil have mere
natur.

Disse aktiviteter vil vi gennemføre, for at skabe synlighed og lokal opbakning
omkring vores mærkesag på til Kommunal- og Regionsrådsvalget 2021.

Aktivitet

Vi vil stille forslag om
”Vilde grøftekanter”
i hele kommunen.
Hvorfor?

Vi skal op til valget blive kendt
som dem, der taler naturens sag.
Det er godt for biodiversiteten
med vilde grøftekanter og smukt
at se på.
Og så sparer det penge i
kommunes budget, at de ikke
skal slås.

Hvornår?
Budgetforhandlingerne
2020

Aktivitet

Invitere til et åben
arrangement med en t
kommunens naturvej af
hvor vi bevæger os ledere,
i kommunen efter vorundt
rødlistede arter. res
Hvorfor? Det er vigtigt, at vi

sammen med borgerne i Skiby bliver
opmærksomme på, hvilke naturperler og truede dyr vi har, og
hvorfor det er så vigtigt at
bevare dem og de habitater, de bor
i.
med på
ssen
pre
e
hav
Vi skal
turen.

Hvornår?
25. maj 2021

Aktivitet

Vi skal stille forslag om, at kommunen skal lave en undersøgelse
af, hvor i kommunen vi rødlistede
arter, og sætte penge af til og
lave en plan for, hvordan vi bevarer
disse naturområder og arter.

Hvorfor?
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dem, der ha leurrepn.å
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Hvornår?
Budgetforhandlingerne
2021

