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DN – Sønderborg. 
I Sønderborg Kommune har Danmarks naturfredningsforening pr. 31. oktober 1533 medlemmer det er 
27 færre end for 1 år siden. Vi takker alle der støtter op om foreningens arbejde til gavn og glæde for 

naturen lokalt som nationalt. 
Siden sidste årsmøde har vi modtaget omkring 470 sager fordelt på Kommunen, Regionen, Miljøstyrelsen 
og Naturstyrelsen.  
Ud af sagsmængden har der været få sager der har ført til en videregående klage. 
Vindmølle debatoplæg – opstilling af vindmøller: 
Et andet væsentligt emne har været Debatoplæg og temaplan for opstilling af vindmøller. Som sagen 

ligger lige nu, har kommune udpeget 21 potentielle områder hvor der kan opstilles vindmøller. 
DN- Sønderborg har haft bemærkninger til 10 ud af de 21 udpegninger, hvor de væsentligste problemer 
er placering af møller i landskaber med stort naturindhold. 
Dispensation til nedlæggelse af § 3 beskyttet skovmose ved Gunstrup golfbane - Mjang dam. 

Den 13. december 2010 meddelte Sønderborg kommune dispensation fra NBL § 3 om beskyttet natur, til 
at nedlægge ca. 3600 m2 skovmose med henblik på udvidelse af eksisterende golfbane ved Gundstrup.  
DN-Sønderborg har påklaget afgørelsen til natur og miljøankenævnet, begrundet med at en udvidelse af 

golfbanen er en rekreativ interesse, og ikke en særlig samfundsmæssig interesse der kan begrunde en 
dispensation til nedlæggelse af den beskyttede skovmose, eller udførelse af væsentlige 
terrænændringer.  
Natur og Miljøankenævnet finder ud fra principielle overvejelser, herunder hensynet til præcedens, at der 
i den aktuelle sag ikke foreligger sådanne omstændigheder, som kan begrunde en nedlæggelse af 3600 
m2 skovmose. Natur- og miljøankenævnet ændrede på den baggrund Sønderborg kommunes afgørelse 
til et afslag. 

Sønderborg kommunes håndtering af arter der er beskyttet efter EU’s habitatdirektiv de 
såkaldte bilag IV arter. 
Siden 2007 har EU’s habitatdirektiv forpligtet myndigheder rigtig meget. Når projekter og planer udføres, 
skal kommunen forud for projekt godkendelse foretage en naturfaglig risiko vurdering, og en konsekvens 
vurdering hvor projektområdet undersøges for forekomst af arter der indgå i Habitatdirektivets 

udpegningsgrundlag. 

En af de sager der tydeligt har vist, at kommunen ikke har styr på de forpligtelser den har haft siden 
2007 overfor EU’s habitatdirektiv, var da Vej og Park pålagde ejeren af en række gamle hule popler ved 
Mjelsvig, at de skulle fældes fordi de var til fare for trafikken. Gamle, hule popler er både yngel og 
vinteropholdssted for flere flagermusarter, og alle flagermusarter i dk er opført på EU’s Habitatdirektiv 
bilag IV, hvilket betyder at kommunen er forpligtet til at indhente oplysninger om forekomst af bilag IV 
arter, før der gives et påbud om at de gamle træer kan fjernes 
Netop kommunens håndtering og forvaltning iht. EU’s habitatdirektiv har været drøftet med 

Naturafdelingen, og senest også med både Vej og Park samt Forsyningsafdelingen.  
DN har opfordret (nu flere gange) kommunen til at der på Naturafdelingens hjemmeside, indføjes et 
afsnit hvor borgerne kan blive informeret om, hvilke forpligtelser kommunen og borgerne har ift. 
Habitatdirektivets bekendtgørelser, hvor artikel 12 bilag IV er særlig vigtigt for forvaltning af den danske 
natur. 
Det vil for at vise flaget være en oplagt mulighed at der i kommunalt regi oprettes en "Grøn job patrulje", 
der kunne have det formål at medvirke til at Sønderborg kommune er med til at gøre en forskel på natur 

og miljø området. 

I den sammenhæng vil det være oplagt at byrådet satte sig det mål, at arbejde for at Sønderborg 
kommune skal være Danmarks Naturkommune. 
Vandløbs- ødelæggelse: 
En omfattende ødelæggelse af natur kan lige nu opleves i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard. Her har 
en skoventreprenør i.f.m. fældning og udkørsel af et stort antal træstammer, ødelagt en længere 

strækning af det fine vandløb "Pulverbækken". De store maskiner har kørt i vandløbet, og også hen over. 
Det har bevirket at brinker og bund er meget medtaget, foruden at den tankeløse adfærd har sat en 
voldsom sandvandring i gang, hvor sandet har dækket alle de fine gydebanker.  
Sønderborg kommune er opmærksom på problemet, og oplyser at de ansvarlige er blevet pålagt at 
restaurere vandløbet. Men for ørrederne er gydemulighederne med stor sandsynlighed gået tabt i 
sæsonen 2011/2012. 
Naturstyrelsen Sønderjylland: 

Det er blevet moderne at fælde træer hele året, processen er styret af hvornår en kunde ønsker at få 
leveret træ. I dag er Statens skove miljøcertificeret, hvilket betyder at skovning forgår efter regler iht. 



FSC og PEFC certificerings standarderne.  
I den forbindelse har DN-Sønderborg noteret, at der i Nørreskoven er fældet træer i urørt skov, kørt hen 
over gravhøj med dybe spor til følge, set i granbevoksning ved Frydendal. Både i Nørreskoven og i 
Sønderskoven ses der rigtig mange dybe spor i skovbunden. Og så fældes der træer i fuglenes yngletid, 
hvilket betyder at træer med reder fældes. De nævnte indgreb strider med reglerne, og de forpligtelser 
der er indgået i.f.m. certificering af statens skove. 

Det er problematisk at Naturstyrelsen ikke overholder de forpligtelser certificeringen har pålagt driften af 
Statens skove.  
DN- Sønderborg har sendt en redegørelse for problemerne til NST-Sønderjylland, og nu venter vi på et 
svar fra NST–Sønderjylland. 
 
DN–Sønderborg arrangementer 2011. 

2011 Har været et travlt år, DN–Sønderborg har afholdt 20 arrangementer, fordelt ud over mange 
forskellige aktiviteter, hvor Giv naturen en hånd arrangementerne udskiller sig fra de øvrige, fordi det 
ikke drejer sig om underholdning, men om fysisk aktivitet med, le, økse, grensaks, grebe og meget 
andet. 

For at hjælpe de mest tilgroede arealer, har DN-Sønderborg etableret et frivilligheds netværk, hvor alle 
der har interesse for at være med til at beskytte og bevare en spændende og mangfoldig natur kan være 
med. Det skal også nævnes at plejeprojekterne sker efter aftale med de landmænd der ejer de udvalgte 

arealer. 
Lige nu har vi omkring 25 personer noteret på vores Frivilligheds netværks liste. Vi er meget glade for, at 
der er så mange mennesker der bakker op om frivillighedsprojektet, og at der til hvert frivillighedsprojekt 
er muligt at rekruttere et passende antal frivillige, når vi tager ud i engen, på overdrevet eller mosen for 
at give naturen en hjælpende hånd. 
Frivillighedsnetværket har i 2011 arbejdet med: 
1. Høslet på engen ved Nygaard 

2. Kratrydning og høslet ved Trillen, Lambjerg Indtægt ved Høruphav 
3. Fjerne stødskud på rødel i Ærskov enge nordøstligt for Havnbjerg 
4. Rydning af krat og dunhammer i Staals mose i Sønderskoven 
Vi arbejder på at få etableret en styregruppe for Nørreskovens Høslet laug, der har til formål at arbejde 
med planlægning og koordinering af aktiviteter der har med høslætdagen at gøre. 

Alle kan være med i netværket, og det er ingen betingelse at du er medlem af Danmarks 

Naturfredningsforening. Vi har nogle hyggelige timer i naturens tjeneste, der snakkes om naturen og om 
gamle dage, og samtidigt får du godt med motion og frisk luft. Vi håber at der kommer mange flere med 
i netværket, og at vi herigennem kan være med til at hjælpe truede plantesamfund og dyr, hvilket er 
særligt vigtigt i disse år, da de ansvarlige myndigheder ikke har midler til, eller interesse i at løfte de 
opgaver de er forpligtet til at udføre. 
Allerede nu har DN-Sønderborg udarbejdet en Turkalender for 2012, og vi håber at rigtig mange bakker 
op om arrangementerne, og at vi får endnu flere med i vores Frivilligheds netværk. Er du selv 

interesseret i at være med eller kender du nogen, må du endeligt kontakte os. 
Som noget nyt vil vi i 2012 arbejde mere indgående med botanik, hvor vi har planer om at afholde en 
række ture, der henvender sig til alle der er interesseret i at lære vore vilde planter, buske og træer at 
kende.  
Der er planer om følgende ture: 
1. hvor uøvede kan være med, vi ser på de almindelige og let genkendelige arter 
2. for mere øvede, hvor vi ser på de mere vanskelige grupper som græsser og star. 

Et andet spændende projekt der arbejdes på, er opbygning af en database hvor gamle, sjældne og 

særlige træer bliver registreret. Målet er at alle kan indtaste netop det eller de træer man kender og 
synes bør have opmærksomhed, og bør bevares for eftertiden. Målet er at projektet er færdig og klar til 
brug inden forår 2012. 
Plancher og foldere: 
Sidste år introducerede DN-Sønderborg en række plancher, over emner fra vores lokale natur. I 2012 vil 

vi arbejde videre med en serie plancher, der fortæller om naturtypernes plante og dyreliv, og andre 
emner der har væsentlig betydning for natur og landskab. 
Målet er at der også udkommer en folder til hver planche. 
Vi har permanent 2 plancher ophængt på Sønderborg kommune ved Naturafdelingen. 
Samarbejdspartner. 
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.  

Naturstyrelsen Sønderjylland har vi også kontakt til, hvor det primært er forhold der vedrører vore skove, 
samt forhold vedrørende naturen på deres arealer. 



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 takke afdelingsbestyrelsen for det gode samarbejde vi har, hvor hver især bidrager 
med det han eller hun netop er god til.  

Bestyrelsen kan se tilbage på et hektisk år hvor 20 arrangementer er afviklet, og mange sager heriblandt 
også tunge sager er blevet gennemarbejdet, foruden møder og besigtigelser. 
Jeg vil også benytte lejligheden til at bringe en tak til Naturskolerne Egetofte og Sjellerup, samt til vore 
samarbejdspartnere på kommunen og i Naturstyrelsen, og andre lokale grupper som vandløbs gruppen 
ANA, Ornitologisk Forening for Als og Sundeved og Foreningen Nygaard. 
  

Augustenborg den 11. november 2011 
 


