Knebel, den 9. december 2014
Til Miljøminister
Kirsten Brosbøl
mim@mim.dk

Vedr. Påtænkt P-pladsafgift ved Sletterhage Fyr
Det fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside, at Naturstyrelsen har besluttet at indføre betalingsparkeringen
for at skaffe indtægter til at drive toiletter, vedligeholde borde og bænke - og fjerne affald.
-Vi vil gerne sikre ordentlige forhold for vores besøgende. Vi ved, at både danske og udenlandske gæster
efterspørger gode faciliteter ved vores attraktive naturområder, især gratis toiletter. For at sikre det, har vi
valgt at kigge på nye indtægtsmuligheder, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe.
19 ud af Naturstyrelsens cirka 1000 skove og naturområder er fundet egnet til betalingsparkering. Der er
blandt andet taget hensyn til, at der også skal være muligheder for at parkere sin bil i nærheden af disse
steder uden afgift, hvis man parkerer lidt længere fra hovedindgangene.
Borgerforeningen Mols, der er distriktsråd for Mols og Helgenæs vil i den anledning protestere mod,
at parkeringspladsen ved Sletterhage fyr er fundet egnet til at indgå blandt de 19 muligheder for
betalingsparkering.
1. Styrelsen peger selv på, at der skal være mulighed for at parkere sin bil i nærheden uden afgift.
Det er vanskeligt at få øje på den parkeringsmulighed, hvis der da ikke er tænkt på parkering langs vejsider
på en i forvejen meget lang og smal vej med kaotiske forhold til følge. De alternative parkeringsmuligheder
eksisterer ikke, og der er ikke mulighed for offentlig transport til det populære udflugtsmål.
2. Der er indgået lejekontrakt mellem områdets ejer (Naturstyrelsen) og lejer (Syddjurs kommune), som
gennem et forbilledligt samarbejde med ”Fyrets venner” opfylder alle de betingelser, som nævnes som
begrundelse for at indføre afgiften. De frivilliges arbejde roses til skyerne og minimerer de offentlige
udgifter. En afgift på denne P-plads vil være gift for et fint partnerskab mellem frivillige, lejer og ejer.
3. Der er oprettet en forening, ”Sletterhage Fyrs Venner”, som ganske gratis og helt frivilligt udfører det
arbejde, hvormed styrelsen begrunder afgiften - ordentlige forhold for besøgende
Der er i forvejen gratis toiletter og gode faciliteter, som ikke belaster Naturstyrelsens budgetter. Det har
kommune og frivillige sørget for. En afgift på denne P-plads vil dræne lysten til at fortsætte det nuværende
optimale partnerskab.
Bestyrelsen for borgerforeningen vil derfor anbefale, at pladsen ved Sletterhage Fyr ikke medtages alene som
en pengegenerator til finansiering af opgaver andre steder i styrelsens regi.
Afslutningsvis vil jeg oplyse, at jeg som medlem af brugerrådet ved NST, Kronjylland har forstået
partnerskaber som attraktive for både NST og brugerne. Det skulle nødig ødelægges med en afgift, som reelt
er begrundet i ikke eksisterende udgifter til opgaver, som løses af frivillige. Det virker demotiverende for
enhver frivillig indsats.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
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