Beretning 2010
Det er 4. år vi holder årsmøde efter kommunesammenlægningen, hvor vi efter min opfattelse har fået den nye
Afdeling til at fungere fuldt ud tilfredsstillende.
Sammenlægningen har også betydet at der er rigeligt at tage fat på, og en prioritering af sagerne har derfor
været nødvendig. Vi har udarbejdet en plan over de lovområder og sags typer vi arbejde med, og her er de
forskellige sags typer fordelt på de enkelte bestyrelsesmedlemmerne.
Gennem året har der også været flere henvendelser fra borgere, og de går på indgreb i naturområder, som
rydning af diger, indgreb i skove, nyt byggeri i nabolaget der ofte fører til, at borgere i de berørte områder er
bekymrede, fordi nye projekter ofte vil komme til at medføre væsentlige forandringer på de eksisterende lokale
forhold.
Fra DN- Sønderborg vil vi når der opstår projekter i lokalområdet, opfordre borgerne til at gå til politikerne og
udfordre dem på argumenter og holdninger, for i sidste ende er det politikerne, der sidder bag projekterne, og
de påvirker efter de interesser de måtte varetage, projekterne indefra for herved at lempe sagerne igennem.
Sagerne.
De sager der hovedsageligt arbejdes med, omfatter natur og miljøbeskyttelse, landbrugssager, skovlovssager,
landzonetilladelser, Lokalplaner, kommuneplan, og dispensationer ift. fredninger, og nu også vand og
naturplanerne, og biodiversitets konventionen.
Mange miljø og plansager er komplekse, og er der sager vi har behov for hjælp til, har vi mulighed for at
trække på DN’s sagsbehandlere i København. Det er rigtigt godt, fordi man kan nu engang ikke være ekspert
på alle fronter, hvor vi typisk er oppe mod de offentlige myndigheders sagsbehandlere som er dygtige og har
ekspertise på deres fagområder.
DN-Forening.
På landsplan har foreningen godt 130.000 medlemmer, og i Sønderborg kommune har vi 1560 medlemmer, det
er stort set samme antal medlemmer som i 2009.
Gennem Danmarks Naturfredningsforening har man mulighed for, på en organiseret måde at være med til at
holde øje med naturen, eller at deltage ved forskellige aktiviteter, der har til formål at give naturen en
hjælpende hånd, hvor følgende muligheder kan nævnes:
1. Projektet giv naturen en hånd, Høslæt, rydning af krat, bjørneklo bekæmpelse.
2. Evighedstræer, her kan du indrapportere gamle, store og særlige træer i landskabet.
3. Trafik dræbte dyr, her kan du indrapportere fund af trafikdræbte dyr
4. Blomster registrering, vær med til at registrere blomsterplanterne i forskellige naturtyper.
DN- arbejder også på at få alle kommuner til at indgå en aftale om konkrete handlinger overfor reducering af
CO2 udledningerne. Borgmesteren i Sønderborg kommune har underskrevet en klimaaftale, hvor det er
byrådets vision at opnå CO2 neutralitet senest år 2029.
Sønderborg Kommune.
Siden kommunalreformen og de heraf afledte ændringer i forvaltningen af den danske natur, må det
konstateres at indsatsen for at bevare og forvalte de lokale naturværdier, i det store hele har stået stille siden
Amterne blev nedlagt.
Med kommunalreformen der trådte i kraft 2007 har kommunerne fået ansvaret for en række af de opgaver
indenfor naturforvaltning som Amterne tidligere forvaltede og det er bl.a.:
1. Administration af Naturbeskyttelseslove (§3) beskyttede naturtyper, bygge og beskyttelseslinjer, offentlig
adgang til naturen.
2. Lov om miljømål, Natura 2000 planer, vandplaner.
3. Natura 2000, anmeldeordningen, strengt beskyttede bilag IV arter, konsekvensvurderinger.
4. Planloven, vurdering af virkning på Miljøet, kommuneplanlægning
5. Fredninger, pleje af frede arealer 6. Naturforvaltning
7. Naturovervågning
8. Grønt image
9. Formidling
10. Kommunikation og borgerinddragelse
Det der de seneste år har optaget hovedparten af både midler kræfter i kommunens Miljø og naturafdeling, er
arbejdet med miljøgodkendelser til landbruget.
Grønt partnerskab.
Der er dog gennemført et grønt partnerskabsprojekt under Naturnet Als. Ideen med partnerskabet er at give
eksisterende naturarealer et kvalitetsløft, og samtidig at styrke indsatsen på de dyrkede marker, småskove,
hegn, vandløb i landskabet. Sammenlagt skal initiativerne styrke det mangfoldige netværk af små og store
naturområder og skabe bedre muligheder for at opleve naturen.
Naturnet Als projektet stopper med udgangen af 2010, og fremadrettet er der ikke umiddelbart andre projekter

undervejs, der har til formål at tage hånd om den lille naturs natur.
På vegne af DN-Sønderborg vil jeg fremhæve, at Naturnet Als var et godt projekt. Det var lidt sejt at få i gang,
men da det endeligt kom i gang, skete der også noget. Med projektet er det lykkedes at få etableret afgræsning
på store dele af Bjørnkær på Nordals samt afgræsning på de vestlige engdrag i tunneldalen ved Ærskov nordligt
for Havnbjerg.
Natura 2000 og Vandplaner i Sønderborg kommune.
Vand planer.
EU vedtog i 2000 vandrammedirektivet. Direktivet fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i EU’s
medlemslande, og direktivets overordnede mål er, at alt vand, overfladevand og grundvand, senest inden
udgangen af 2015 skal have opnået mindst ”god tilstand”. Det betyder at Sønderborg kommune skal reducere
udledningen til Lillebælt med 20,2 ton N, svarende til 179 ha.
Det ene projektforslag går på gendannelse af Bundsø på Nordals, hvor det nu afvandede område vil komme til
at udgøre et sø-areal på ca. 141 ha, hvor det forventes at kunne tilbageholdes ca. 18,5 ton kvælstof.
Det andet projektforslag går på Birket Pøl på Sydals der udgør 104 ha, hvor indsatsen går ud på at området
periodevis oversvømmes i 30 dage ekstra om året, ud over nuværende tilstand.
Hvis projekterne godkendes forventes realisering i løbet af 2011 -2012.

Natura 2000 planer.
I Sønderborg kommune har vi 6 vigtige naturområder der er udpeget som EF-fuglebeskyttelses-områder og EFhabitatområder. De 6 områder er følgende:
1. Rinkenæs skov, Dyrehave og Rodeskov (ca. 864ha) er udpeget som Habitat område (*H83)
2. Rinkenæs skov, Dyrehave og Rodeskov (ca. 864ha) Fuglebeskyttelsesområde (*F68)
3. Lilleskov og Troldsmose (ca. 105 ha) er udpeget som Habitatområde (*189)
4. Augustenborg skov (ca. 32 ha.) er udpeget som Habitatområde (*H200)
5. Flensborg fjord, Nybøl Nor (ca. 3.422 ha) er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde (*F64)
6. Flensborg fjord, Nybøl Nor, Bredegrund og Farvandet omkring Als (ca. 64922 ha.) er udpeget som marint
habitatområde (*H173)
Proces og tidsplan
Den offentlige høring af vandplanerne Natura 2000-planerne blev sat i gang 4. oktober 2010. Den vil vare 6
måneder, frem til 6. april 2011.
At gennemgå og forholde sig til Natur og Vandplanerne er et betydeligt arbejde for DN-Sønderborg, og der
udarbejdes bemærkninger i det omfang det måtte være relevant.
CountDown 2010.
Fredag den 25 januar 2008 underskrev Region Syddanmark og 16 syddanske kommuner som de første
kommuner herhjemme Countdown 2010-erklæringen om biologisk mangfoldighed. Det betyder, at regionen og
kommunerne har forpligtet sig til at understøtte målet om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed inden
udgangen af 2010. Region Syddanmark er valgt til en af fem europæiske modelregioner, der skal fremme
naturens mangfoldighed.
Når vi retter blikket mod Region Syddanmark for at se på hvad Regionsrådet har besluttet at gøre, må vi
konstatere at Regionsrådet ikke har foretaget sig noget. For Regionsrådet må man tolke den manglende
aktivitet således, at en indsats for naturen har ingen interesse når den ikke samtidigt er til gavn fort nytten.
CountDown 2010 initiativet blev officielt lukket den 20 oktober af parterne bag konventionen om Biologisk
Mangfoldighed, og et nyt initiativ der starter i 2011 blev annonceret.
EU’s 2020 mål for biodiversitet.
EU’s miljøministre vedtog den 15. marts 2010 et nyt mål og en langsigtet vision for biodiversiteten efter 2010.
Den 26. marts 2010 tilsluttede EU's stats- og regeringsledere sig 2020-biodiversites-målet og visionen i
anerkendelse af det presserende behov for at vende de nuværende tendenser med tab af biodiversitet og
forringelse af økosystemer.
Standse tabet af biodiversitet og nedbrydelse af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020, og for så
vidt det kan gennemføres genetablere disse, og samtidig intensivere EU´s bestræbelser på at standse tabet af
biodiversitet på globalt plan.
Nagoya, Japan 2010.
På FN’s verdenstopmøde i Nagoya, Japan vedtages nyt globalt mål og strategisk plan for at bremse
tilbagegangen i biodiversiteten.
Lørdag den 29 oktober 2010, lykkedes miljøministre fra over 100 lande at nå til enighed om en ny international
aftale om beskyttelse af jordens biologiske mangfoldighed. Aftalen indeholder både en række af mål og delmål
for at beskytte biodiversiteten, en tilvejebringelse af flere penge til beskyttelse af biodiversiteten samt en ny
juridisk bindende protokol mod biopirateri. Følgende køreplan for den fremtidige globale indsats blev vedtaget.
Køreplan for den fremtidige globale indsats.
• Ambitionsniveauet for den fremtidige globale indsats for biodiversiteten er styrket.

• Tidligere har målet været, at vi reducerer tabet af arter signifikant i 2010. Det nye mål indebærer, at vi skal
have iværksat effektive og hurtige handlinger med henblik på helt at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten, og
således at økosystemerne allerede i 2020 er levedygtige.
• For yderligere at sikre en fokuseret indsat, er der også vedtaget en række konkrete målsætninger. De i alt 20
mål skal sikre at landene i 2020 har reduceret presset på biodiversiteten og genoprettet økosystemerne.
Målene er langt mere operationelle og målbare end målene i den gamle strategiske plan.
• Delmålene retter sig mod de områder og sektorer i samfundet, der udgør den største trussel for
biodiversiteten - nemlig landbrug, fiskeri og skovbrug. Og der er opsat målsætninger for de ydelser, som
samfundet får fra naturen – for eksempel rent drikkevand.
• For eksempel er det aftalt, at alt fiskeri i verden skal være bæredygtigt i 2020, så overfiskning undgås. Og
der skal være planer for genopretning af de fiskebestande, der er truet på grund af overfiskning.
• Der er enighed om at øge det samlede areal af naturbeskyttede områder i verden. Inden 2020 skal mindst 17
% af verdens landareal og 10 % af oceanerne være udpegede til beskyttede områder.
Det betyder at Sønderborg kommune fortsat er forpligtet til, at leve op til den aftale om bevaring og fremme af
den biologiske mangfoldighed, der blev underskrevet den 25 januar 2008.
Vi venter fortsat på at byrådet i Sønderborg kommune kommer med en udmelding der går ud på, hvad de vil
gøre for at leve op til den indgåede aftale om bevaring og fremme af den biologisk mangfoldighed.
Project Zero
Alt hvad vi foretager os er afhængig af, at der i en anden form er energi til rådighed, til en lav pris og i rigelige
mængder. Først blev skovene stort set borthugget, siden var det mosernes tur, hvor der parallelt også har
været anvendt vindkraft og vandkraft. I nyere tid har brunkul, kul og især olie været med til at sikre vores
energi behov. Med stadig flere mennesker på kloden øges behovet for energi tilsvarende, samtidigt med at de
fossile reserver bliver færre. Tiden er inde til at tænke på fremtidens energi forsyning, og der er allerede
arbejdet i den retning i nogen tid. Her har især vindkraften været den store bidrager, hvor sol, bioenergi og
andre alternative energiformer halter noget efter.
Med Project Zero er målet at Sønderborg kommune senest 2029 skal være et CO2 neutralt vækst område. For
at nå målet er det vigtigt at vi i fællesskab løfter opgaven, hvor det at tænke over hvordan jeg og du kan få
hverdagen til at fungere på en måde hvor der kan spares på energien. Vi må håbe på at engagementet fører til
at nye produkter ser dagens lys, og at de igen er med til at skabe nye eller erstatte tabte arbejdspladser.
Et af tiltagene under Project Zero er den Geotermiske boring ved Spang, og der er igangsat planarbejde der går
ud på opstilling af 2 vindmøller ved Majbøl, samt 1 ved Linak Guderup. Der er også opsat 2 større solcelleanlæg
og et mere er undervejs ved Linak.
Valg af placering af vindmøller bør tage udgangspunkt i en forudgående landskabsanalyse, Vindmøllerne bør
placeres således at de er til mindst mulig gene for de mennesker der bor i nærområdet, og at de indpasses
bedst muligt i det omkringliggende landskab.
Onsdag den 27 oktober var der en omfattende artikel der beskrev hvad Project Zero herunder Initiativ gruppen
har af planer overfor vindenergi i Sønderborg kommune. Der er planer om at opføre en havvindmøllepark med
25, 150 meter høje møller. En flot kortskitse viser havmølleparken placeret ud for kysten ved Nørreskoven, og
det fremhæves i artiklen at Møllerne gavner naturen i havet. For vindmøllefolket kunne det sikkert være en
ganske glimrende ide, at placere møllerne netop her, ud for noget af det flotteste og mest besøgte landskab af
skov, eng, strand og hav natur vi har i Kommunen.
At tekniske projekter gavner naturen, har vi tidligere hørt i andre sammenhæng. Det var da en af vore gode
højtstående ministre, udtalte sig om motorvejen Sønderborg – Kliplevs indflydelse på naturen, hvor den gode
politiker ud fra den forstand han måtte have på den slags, stolt kunne meddele at motorvejen vil komme til at
gavne naturen i vort område.
Ifølge artiklen kunne vi også læse at Danmarks Naturfredningsforening går ind for vindenergi, og det er ganske
rigtigt at DN- ønsker større vindkapacitet både på land og til havs.
Foreningen peger på opstilling af vindmøller følgende steder:
• På havet.
• På områder, der er domineret af store tekniske anlæg.
• I de danske industrihavne.
• Ved transportkorridorer – det vil sige langs jernbaner og motorveje.
• På landbrugsjord.
Danmarks Naturfredningsforening har også opstillet en række kriterier
for, hvor vindmøller ikke bør stå:
• I beskyttede naturtyper (§ 3-områder).
• Inden for strandbeskyttelseslinjen.
• I fredede områder.
• I Natura 2000-områder, både på land og på havet.
• I de danske skove.
• I særligt værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen.
25 stk. 150 meter høje møller ønskes opstillet langs østkysten af Als, og helst omkring 200 meter fra
strandkanten, det man kalder for kystnære møller.
I den forbindelse skal det nævnes at største delen af havet er udpeget som EU- Natura 2000 område nr. 197,
og habitatområde H173, Flensborg fjord, Bredegrund og farvandet omkring Als. Vigtige naturværdier i området

er sandbanker og vanddækkede rev, alger, muslinger, snegle, børsteorme og fiskeyngel. Muslinger er føde for
dykænder, Bredegrund er derfor et vigtigt overvintringssted for bl.a. edderfugl og havlit.
Den samlede miljøtilstand vurderes ikke at være opfyldt i det marine habitatområde og i de
tilstødende vandområder Lillebælt og Flensborg Fjord, idet den afviger fra den generelle
miljøkvalitetsmålsætning om et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og dyreliv. Opfyldelse af den
generelle målsætning forudsætter en permanent reduktion af udledningerne af næringssalte, herunder især
kvælstof fra diffuse kilder og af udledningerne af miljøfremmede stoffer.
Kommuneplan 2009-2021.
Fra den 10 marts frem til 19 maj var Forslag til kommuneplanen i høring. I den forbindelse har DN-Sønderborg
udarbejdet og sendt et høringssvar til kommunen.
Overordnet set er det en mangel, at byrådet ikke har taget en beslutning om at gennemføre en
landskabsanalyse forud for arbejdet med den nye kommuneplan. Herved har kommunen afskåret sig fra, at
arbejdet tager udgangspunkt i de konkrete faktiske forhold. Planen er stort set opbygget med udgangspunkt i
Regionplan 2005 -2016, hvilket også har sat sit præg på indholdet i en del af planens afsnit, det er der
egentligt ikke noget forkert i, bortset fra at det ikke er de nyeste og faktiske forhold der er lagt til grund for
kommuneplanarbejdet.
De væsentligste bemærkninger vi har haft omhandler udlæg af arealer til nye boligområder og offentlige
formål, hvor det er manglende hensyn til natur og landskab samt inddragelse af udlagte grønne områder til
bebyggelse vi har haft bemærkninger til. Så er det også udlægning af et stort areal ved den kommende
motorvej op til Ragebøl, hvor der ikke er taget tilstrækkelige hensyn til landskabsværdierne og landskabets
biologiske funktionalitet. Afsnittet om biologisk mangfoldighed er mangelfuldt og uden målsætninger og
visioner.
Byrådet har ikke udpeget stilleområder, og det er efter vores opfattelse en mangel, fordi mange former for
aktiviteter bidrager med et betydeligt støjniveau. Det er derfor af betydning at der udpeges kvalitets områder
der ønskes friholdt for generende eller øget støj fra nye anlæg fremadrettet.
Manglende politisk engagement for naturens sag.
Det er Byrådet der har ansvaret for forvaltning af naturen, og vi er selvfølgeligt klar over, at der er mange
andre og vigtige områder byrådet også skal tage hånd om, men det betyder ikke at man blot kan ignorere at
forholde sig til naturen omkring os.
Med kommunalreformen har regeringen netop lagt stor vægt på nærhedsprincippet i naturforvaltningen, og
derfor også pålagt kommunerne ansvaret for at sikre og fremme naturgrundlaget i kommunerne.
Naturforvaltningen i Sønderborg kommune lider under, at der ikke er noget samlet overblik over naturens
tilstand. Der er ingen handleplaner eller visioner for hvad byrådet vil med naturen, og som følge heraf, er der
heller ikke nogen indsatsplaner. Naturen er ganske enkelt ikke sat på den politiske dagsorden, og det kan vi
ikke være tilfredse med. Vi vil derfor endnu engang opfordre byrådet til, at tage deres opgave indenfor
naturforvaltning alvorligt, og fremadrettet også afsætte midler til de naturopgaver som kommunen er forpligtet
til at forholde sig til.
Fra DN- Sønderborg vil vi også anbefale at Byrådet og den kommunale Natur og Miljøforvaltning, arbejder
sammen med eksterne aktører som kunne være:
Landbruget, Sportsfiskerforeninger, Naturfredningsforening, Ornitologisk forening, Turistforening, Landsbylaug
og andre lokale aktører der deler interessen for bevaring og fremme af vores fælles naturgrundlag.
Det vil også være oplagt at der i kommunalt regi oprettes en ”Grøn job patrulje ”, der har til formål at medvirke
til at Sønderborg kommune er med til at gøre en forskel.
I den sammenhæng vil det være oplagt at byrådet satte sig det mål, at Sønderborg kommune skal være
Danmarks Naturkommune.
Der er en række muligheder for at søge støtte til projekter, men det kræver at byrådet er positive overfor at
arbejde for at fremme naturen i vores kommune.
Støtte kan bl.a. søges følgende steder:
1. Fødevareministeriet ønsker at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår
for vilde dyr og planter. Derfor er ordningen om tilskud til natur- og miljøprojekter netop blevet tilpasset, så der
fremover kan søges om tilskud til endnu flere forskellige typer af projekter.
2. Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010 – 2015
3. Tips- og Lottomidler til Friluftsliv, støtte til projekter, der forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og
forstå vores natur.
4. Danmarks Naturfredningsforenings projekt pulje
5. Aage V. Jensens fonde
6. LAG – puljen. Det er kedeligt at byrådet ikke har interesse i, at gå ind og mellem finansiere de lokale
initiativer til LAG – projekterne. En positiv deltagelse vil betyde at flere gode projekter realiseres til gavn og
glæde for borgere, turister og naturen. Pengene kommer jo retur til kassen igen når projektet er afsluttet.
7. EU – Life midler frem til 2013.
8. Fisketegnsmidler, Direktoratet for Fødevarer og Erhverv, vandløbsprojekter.
9. Penge fra vindmøller til grønne projekter Grøn Ordning og er en del af Loven om vedvarende energi. Tilskud

til: Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
10. Søge fonde og lokale firmaer.

Sager fra året der gik.
Marinaminde.
Ved opførelse af de 36 fritidshuse ved Marinaminde er der foretaget en væsentlig afgravning og terræn
tilpasning indenfor strandbeskyttelseslinjen. Afgravningen har primært haft det formål at sikre en god udsigt
mod Flensborg Fjord også fra den vestligste husrække, der ellers ville ligge op mod en markant og stejl
skråning. Reguleringen ligger ud over de rammer der er fastlagt i lokalplan nr. 32-III, og er foretaget uden der
er søgt om dispensation. DN-Sønderborg er af den opfattelse, at ulovlige jordarbejder indenfor
strandbyggelinjen og uden forudgående dispensationer, at disse og særligt i det omfang der her er tale om,
ikke bør gives tilladelse med tilbagevirkende kraft. Strandbeskyttelseslinjen er i øvrigt den beskyttelseslinjen
der har den mest restriktive administrations praksis.
Da regeringen konstant arbejder på at omstrukturere de forskellige statslige myndighedsområder, vil der gå op
til 1 år før Naturklagenævnet har behandlet sagen.
Benniksgård golfbane.
DN- Sønderborg har gennem de seneste år været i dialog med Benniksgård Golfklub, der har et ønske om at
omlægge en del af den sydvestlige bane, og herved inddrage nye arealer i anlægget. I den forbindelse har DNi samarbejde med golfklubben og baneudvalget i øvrigt, udarbejdet et oplæg til hvordan banen ud fra en
helhedsbetragtning, hvor hensynet til brugerne, naturen og publikum er tilgodeset.
Ved en besigtigelse den 8 december 2009 meddelte Fredningsnævnet for Sydjylland afslag på ansøgning om
dispensation til at overføre matr. 1445 sydvestlige til golfbanen matr. 1443, med henblik på at anlægge to nye
golfhuller. Denne afgørelse blev påklaget til Naturklagenævnet af DN-Sønderborg, Skov & Naturstyrelsen,
Sønderborg kommune og Benniksgård golf A/S.
Begrundelsen for klagen var at ved en omlægning af banen, bliver der frigivet et større areal ud mod kysten,
vandløb åbnes og der etableres en sø, og en sti vil blive etableres gennem terrænet. Samlet set vil områdets
naturværdi kunne øges betydeligt, hvilket i sig selv burde være argument nok til at tillade en sammenlægning
af de to matrikler.
Det skal også tilføjes at Fredningen af området er en udsigtsfredning, og den vil ikke blive forringet eller berørt
af de baneændringer der er tale om.
Naturklagenævnets afgørelse faldt ud til fordel for sagen, således at de to matrikler kan sammenlægges, og
naturforbedringstiltagene kan iværksættes.
Landbrugssager.
I det forløbne år har kommunen brugt store ressourcer på miljøgodkendelser af husdyrbrug. Alle gode kræfter
og en betydelig del af Miljø og Naturafdelingens budget er gået til udarbejdelse af miljøgodkendelser for
husdyrbrug.
Trods kommunens indsats klager formanden for Landbo Syd Mogens Dall over, at det tager alt for lang tid, og
at Sønderborg kommune er alt for krakilsk i fortolkningen af miljøloven. Han angriber også de grønne
organisationer for at klage systematisk over de sager der sendes i høring.
Vi forstår ikke hvor Mogens Dall har sine oplysninger om klagerne fra, han må jo være misinformeret, eller
også har han ikke sat sig ordentligt ind i sagerne før han udtaler sig. Men Mogens Dall har jo også andre
ærinder at gå end at holde sig til sandheden, nemlig at sørge for at få befolkningen til at opfatte ”De grønne
organisationer” som nogle besværlige og irriterende kværulanter, der kun har det formål at genere landbruget
mest muligt.
I den forbindelse kan jeg oplyse, at DN-Sønderborg ikke har klaget over en eneste af de afgørelser Sønderborg
kommune har udarbejdet. Samtlige af de sager der har været i høring, har vi bedt vores sagsbehandler på
hovedkontoret i København om at gennemgå, og der er bortset fra enkelte mindre afvigelser, der er blevet
rettet ved en henvendelse til kommunen, ikke ført til klage i de sager der er sendt i høring til dato.
I stedet for at skælde ud på kommunens medarbejdere, burde Mogens Dall vise lidt medmenneskelig hensyn,
og være tilfreds med den indsats kommunens medarbejdere udfører. I andre kommuner rundt om i landet,
klages der over de mangelfulde miljøgodkendelser kommunerne derude omkring udarbejder, og det kan da ikke
udelukkes, at en del kommuner ser lempeligt på sagsbehandlingen, på grund af pres fra landbruget og deres
repræsentanter i de forskellige byråd.
I sidste ende er det jo regeringen der står bag den lovgivning miljøgodkendelserne bygger på, så det må være
her Mogens Dall skal søge at gøre sin indflydelse gældende, hvis han vil have lempeligere regler for landbruget.
Ulovligt fjernede Jorddiger
En sag der ligger tilbage fra Sønderjyllands- amts tid er endnu ikke afsluttet, og den går på diger der er fjernet
ved Traneodde på Nordals sagen er fra 2005, de påbud amtet har stillet er endnu ikke efterkommet.
Der er også en sag fra området ved Almsted, hvor der er fjernet betydelige dele af beskyttede jorddiger. Begge
sager har vi adskillige gange drøftet med Kulturarvsstyrelsen, men der er endnu ikke truffet nogen afgørelse i
de to sager. Det kan vi ikke være tilfredse med, at myndighedsorganet der har til opgave at varetage

interesserne for bevaring af vores kulturarv, blot trækker sagerne i langdrag, man kunne fristes til at tro at
formålet var at få sagerne falder for forældelsesfristen.
Det er således at med kommunalreformen 2007, blev en del af de forvaltningsområder Amterne havde ansvaret
for, fordelt på andre myndighedsområder. Det betød at for jorddigerne blev det således, at det er kommunen
der har overtaget dispensations beføjelsen, og tilsynet varetages af kulturarvsstyrelsen.
DN-Sønderborg.
I det forløbne år har vi ud over at afholde et antal naturvandringer, også arbejdet med at introducere en anden
form for arrangementer. Det er arrangementer hvor vi sammen med Naturskolerne og Kommunen har lagt
vægt på, at deltagerne har mulighed for at være aktivt med.
Den 11 september var det le-slåning på engen ved Nygaard, hvor der i løbet af dagen var ca. 22 besøgende, og
flere var aktivt med ved le-slåning og efterfølgende stakning af det afslåede materiale. Den 18 september var
det vandhulsdagen, hvor det gik ud på at være med til at oprense nogle vandhuller på græsningen ved
Skovbrynet der ligger mellem Sønderskoven, Skovbrynet og Borgmester Andersen vej.
I det kommende år vil vi gentage de to aktiviteter, foruden at vi også vil prøve at tage yderligere nogle
kratrydningsprojekter med på programmet.
Vi håber at det ender op med, at det er muligt at samle nogle aktive personer, der er interesseret i at være
med til at rydde krat, eller slå opvækst på lokaliteter hvor der vokser sjældne planter, eller hvor sjældne
padder, krybdyr og insekter endnu ikke er forsvundet på grund af tilgroning.
Store og gamle træer.
Vi arbejder også på at få gang i et projekt, der går ud på at kortlægge hvor der findes store og gamle træer,
samt træer hvor der er tilknyttet kulturhistorie som kan være oprindelse eller særlige fortællinger knyttet til
pågældende træ.
Gamle og store træer er sjældne foruden at de også har stor naturmæssig værdi, for fugle, insekter, flagermus,
svampe og andre organismer.
Projektet går ud på at arbejdet fremadrettet og løbende følges op med kortlægning, og opsamling af de
historier de gamle træer kan fortælle os. Resultaterne har vi tænkt os at lægge ind på DN’s hjemmeside, hvor
det er muligt at indtaste forekomst af store, gamle og særlige træer også kaldet ”Evighedstræer”.
Plancher og foldere.
I det forløbne har vi arbejdet videre med at få fremstillet flere plancher der fortæller om engens natur og
biodiversitet. Målet er at vi har plancher der repræsenterer de arter og naturtyper der findes i Sønderborg
kommune. Til hvert emne vil der også blive udarbejdet en folder.
Det er foreløbigt blevet til folderen: Rynket rose som invasiv art.
Naturplanen – Fremtidens natur i Sønderborg kommune.
Vi har gennem de seneste år arbejdet på at få en naturplan der omfatter naturen i Sønderborg kommune
færdig, og der arbejdes i øjeblikket på at få de sidste redigeringsarbejder på plads, således at den kan
introduceres i løbet af november måned.
Samarbejdspartner.
De myndigheder og organisationer vi har mest kontakt til er Sønderborg kommune, Skov & Naturstyrelsen
Sønderjylland, Sønderborg sportsfiskerforenings vandløbs pleje ANA og Ornitologisk forening.
Det er naturligt at vi har en væsentlig kontaktflade til Sønderborg kommune, fordi kommunen i dag har
ansvaret for en stor del af de sager og planer der berører vores natur. Skov & Naturstyrelsen Sønderjylland har
vi også kontakt til, hvor det primært er forhold der vedrører vore skove, samt forhold vedrørende naturen på de
arealer der forvaltes af Skov & Naturstyrelsen Sønderjylland.
Det er min opfattelse at selvom vi ikke altid er enige, har vi et godt samarbejde hvor vi i en god og positiv tone
kan snakke sammen, om det vi er enige om og også det vi ikke er enige om, men søger at finde en god løsning
på.
Afslutning.
Afslutningsvis vil jeg bringe en tak til de aktive i afdelings bestyrelsen. Uden et fælles og aktivt engagement
ville det næppe være muligt at løfte opgaven. Vi har gjort det så godt vi kunne set ift. interesser og den tid vi
har til rådighed. Tak for et godt samarbejde, og mange gode diskussioner.
Augustenborg den 25 oktober 2010

