Erklæring fra Harreslev kommune vedrørende det planlagte
vildsvinehegn langs den tysk-danske grænse
(Kommunalbestyrelsesmøde fra den 14.06.2018)

A) Harreslevs kommunalbestyrelse (Gemeindevertretung der Gemeinde Harrislee) har
gennem medierne erfaret, at Danmark har planlagt et oprette et hegn langs den fælles
tysk-danske grænse.
Hegnet skal forhindre vild- og også tamsvin i at overskride grænsen, og det skal bygges
op til en højde af 1,50 meter.

B) Harreslevs kommunalbestyrelse respekterer det danske kongeriges suverænitet. Vi
mener imidlertid også, at det er absolut påkrævet at tage stilling i denne sag:

1. Den afrikanske svinepest er ikke blevet konstateret hverken i delstaten SlesvigHolsten, her i amtet Slesvig-Flensborg og da slet ikke i vores kommune; dette virus
findes udelukkende hos vore naboer i øst, i Polen og Tjekkiet; dvs. over 350 km
herfra.

2. Som det allerede er offentligt kendt, er det aldeles usikkert, hvorvidt dette tiltag er
velegnet til at opnå et sådant, formål eller hvorvidt det overhovedet vil fungere
hensigtsmæssigt, eftersom det planlagte hegn ikke med hundrede procents sikkerhed
kan afholde dyrene fra at overtræde grænsen. Det betyder, at selvom den afrikanske
svinepest skulle trænge ind i vores kommune, kan det næppe garanteres, at
hovedformålet med det danske hegn kan opnås.

3. Helt sikkert er det derimod, at hegnet vil have en negativ indflydelse på al faunaen i
nærheden af grænsen.

4. Det planlagte hegn vil derudover i flere år fremover påvirke årtiers bestræbelser på at
bygge bro hen over den tysk-danske grænse i negativ retning, eftersom det rent
optisk atter i højere grad vil være en manifestation af grænsedragningen.
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5. Også med hensyn til de mangfoldige naturoplevelser, der jo endda reklameres med i
turisme-sammenhæng (fx. Nyhus/Kruså tunneldalen, gendarmstien), er tanken om et
adskillende hegn på 1,50 m højde uudholdelig.

C) Kommunen er forundret over, at vi som direkte naboer stik imod venlig sædvane til dato
ikke er blevet officielt integreret i sagen.

D) Vi beder jeres administration om at videregive denne erklæring til delstatsregeringen i
Kiel, idet I bedes anmode om og forvente, at denne holdning repræsenteres klart overfor
den danske regering.

E) Yderligere drøftelser skal ske i næste hovedudvalget.

Harreslev, 14. juni 2018
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