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• Beretning 2014. 
 

• I Sønderborg kommune har Danmarks Naturfredningsforening pr. 1 november 1440 medlemmer, og fra 
bestyrelsen siger vi tak til alle der støtter op om foreningens arbejde. 
 

• Ud af de mange hundrede sager der har været hen over skærmen i 2014, har der  også været sager vi har set 
nærmere på.  

 1. Det er vandmiljøplan-projekterne Bundsø og Birke Pøl på Sydals, 
 2. Det er kommunens ansøgning om dispensation fra Kurhusskov - fredningen til at fælde ca. 30 af de største 
  træer (ask) i skoven, ud fra begrundelsen at træer er farlige og lider af askesyge. 
 3. Kommunens planer om at fylde Vesterlund gamle grusgrav op med fyldjord 
 
• Vi har afhold et varieret udbud af ture og arrangementer, og gode kræfter i bestyrelsen har arbejdet med foldere 

og plancher, hvilket er meget prisværdigt. Nævnes skal at i  2014 fik Charlotte og kollegaer udarbejdet en flot 
folder om Orkideer i Sønderborg kommune. 
 

• Vi har i flere år arbejdet på, at få et frivillighedsnetværk op at stå,  og det er gået  over al forventning. Vi har i dag 
et netværk  hvor naturinteresserede personer kan melde sig til, og være med til at udføre naturpleje, kortlægge 
udbredelsen af flagermus, eller vær med til at kortlægge vilde planter på udvalgte lokaliteter, og samtidigt også 
lære mere om plantekendskab. Vi har også haft et projekt i luften der går på kortlægning af store gamle træer 
som har fået navnet ”Evighedstræer” men projektet mangler personer ,der kunne have lyst til at være med til at 
kortlægge forekomst af  store træer  i vores kommunen. Så har du lyst til at være med til at gøre en indsats for 
naturen sammen med andre naturinteresserede, må du endeligt kontakte os. 



• En af de sager der har  været fokus på er:  Sønderborg Kommunes ansøgning til Fredningsnævnet om fældning af 30 asketræer i 
Kurhusskoven. Kommune har udarbejdet en driftsplanfor skoven, men den er blevet underkendt af Naturstyrelsen.  

• Hoved parten af de udpege asketræer ser dog sunde ud, foruden at der er fundet 5 forskellige flagermusarter i skoven, hvor de 
gamle og store træer er vigtige  opholds og fouragering habitater for flagermusen.. 

 
• Vi står også overfor at være vidne til en gendannelse af Bundsø på Nordals, et vandmiljøplan projekt. Et andet projekt der har 

været fokus på ifm. vandplanerne er en delvist gendannelse af et større lavvandet  område ved Birke Pøl på Sydals. Hvor 
projektet står ift. en realisering er endnu ikke afklaret. 

 
• Sønderborg kommune har oplyst, at der vil blive givet tilladelse til opfyldning af den resterende del af  Vesterlund grusgrav. Det 

er vi meget kede af, fordi grusgraven fremstår som et lille åndehul  der er repræsenterer et næringsfattigt miljø, hvor høje og 
stejle  skrænter, samt vand samling i bunden er vigtige levesteder for  flora og fauna,  foruden at der gives  mulighed for 
forekomst af planter og insekter, der er tilknytte den type næringsfattige miljøer. Hertil kommer at de stejle skrænter rummer 
muligheder for fritlægning af geologiske profiler. 

 Da det er kommunen der er ejer af grusgraven, har vi bedt naturafdeling om at området bevares. Desværre har vi  
 fået den meddelelse at  man ikke indstillet på at bevare lokaliteten. 

Sønderborg kommune. 



I starten af april 2014 var DN klar til, at rejse et egentlig fredningsforslag for Kær Vestermark for at sikre mod 
byudviklingsplaner for området. Det blev udsendt som en pressemeddelelse. Herefter startede en intens 
presse dækning af sagen, der resulterede i, at Borgmester Erik Lauritzen personligt gik ind sagen. Det endte 
med at kommunen tilsluttede sig en hensigtserklæring om, at kommunen vil være medrejser af 
fredningsforslaget. Samtidig blev rammerne for den store internationale Spejderlejr 2017 også dækket af 
fredningsforslaget. I løbet af sommeren 2014 er der blevet lavet en mere detaljeret kortlægning af naturen på 
Kær Vestermark som skulle danne grundlag for en zonering af naturen. Der har været afholdt et par møder 
med kommunen og nu planlægges et fælles offentlig møde mod slutningen af året. Derefter er det planen, at 
der ved udgangen af 1. kvartal 2015 fremsendes et fælles fredningsforslag om en rekreativ fredning til 
Fredningsnævnet.  

Kær Vestermark – rekreativ naturfredning – hvad er der sket i 2014. 



Project Zero: 
Vejen mod nullet:  
Der er gode tiltag  i gang der arbejde for at nedbringe energiforbruget og CO2 udslippet. Det ses bla. ved at der er opført store 
solcelle parker ved  Danfoss, Linak, Vollerup, Broager og Gråsten.  Ved Kær Vestermark er det nye Geotermiske varmeværk godt i 
gang, og ved Vollerup er det næste biomasse varmeværk ved at være klar til indkøring. 
 
Vollerup og Kær Vestermark flis varmeværkerne vil samlet komme til at bruge ca. 55.000 ton træflis om året. Når dette forbrug ses 
ift. NST Sønderjyllands omtrentlige totalhugst pr. år som er fordelt på:  Løv= 15.000 ton, Nål =13.000 ton  i alt ca. 28.000 ton.  
Det viser at det årlige flis forbrug på de to varmeværker  vil være  dobbelt så stort, som den totale mængde træ der fældes i NST 
Sønderjyllands skove, der i øvrigt udgør de gamle distrikter: Gråsten, Aabenraa og Haderslev. 
I varmeværkernes forventede levetid  der er sat til ca. 25 år,  vil den totale flis mængde komme til at udgøre 25 x 55= 1.375.000 Ton 
træ flis. Man må spørge sig selv, hvor skal alt den flis mon komme fra. 
 
Det er en betænkelig udvikling der vil lægge et betydeligt pres på træressourcerne. Det gælder både skov hegn og krat,  og alle de 
træer der er økonomisk fordelagtige at fælde, vil med stor sandsynlighed blive offer overfor kravet om flis i mange år fremover.  
Det må derfor også være en selvfølge at der ifm. planlægning af flis varmeværkerne, stilles krav til  at der  indarbejdes hensyn til 
biodiversiteten, foruden at der udvælges landbrugsjord der kan indgå som energipil producerende arealer, således at flis 
produktionen hhv. forbruget ikke modarbejder de andre gode hensigter om bevarelse af  skove og den biologiske mangfoldighed. 



Naturprojekt Nordals 
Projektet er opstået i et samarbejde mellem Sønderborg kommune, Jordejere, Danmarks Naturfredningsforening og Ornitologisk 
forening. 

Projektet går ud på: 
1. At  få indhegnet og afgræsset udvalgte fersk og strandengs arealer på Nordals. 

2. At give bedre muligheder for padderne, oprensning af vandhuller, etablering af nye for at fremme bestanden af:  Løgfrø, 
strandtudse, løvfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander, arter der i dag har det svært i vores kulturlandskab. 

3. At give bedre muligheder for de truede engfugle: Vibe, gravand, strandskade, stor præstekrave, rødben og engpiber. 

4. At der ved græsning skabes lys og luft til sjældne planter der er tilknytte fersk og strandeng: Maj og kødfarvet gøgeurt, engviol, 
tvebo baldrian, sphagnum mosser, grå star omfl.. 

 

Tidshorisont:  Projektet  starter i det tidlige forår 2015 og forventes afsluttet ved udgangen af 2017.  

Når aftalerne med  jordejerne er på plads, vil hegning af græsarealer, vandhulsprojekter og §3 ansøgninger  blive sat i gang. 

 



Flagermus i Sønderborg kommune: 
Flagermusprojektets første spæde skridt blev taget i begyndelsen af 2012, hvor det første  offentlige møde blev holdt, og  der blev 
etableret en frivillighedsgruppe, der i dag består  15, interesserede borgere der på forskellig vis er med i projektet.  

 

Baggrunden for projektet er at DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er:  

• Indikator-art for et intakt økosystem  

• Truede i større eller mindre grad  

• Alle danske arter er anført på EU’s Habitatdirektiv (vi har 17 arter i Danmark). 

• Beskyttet af en omfattende lovgivning  

• Nyttedyr - de danske arter lever fortrinsvis af insekter  

• Men flagermus har ikke nogen særlig prioritet i Danmark  

Projektet er nu en realitet hvor støtte fra Grønt Partnerskab, Sønderborg Kommune, Naturstyrelsen,  og Friluftsrådet betyder, at vi 
har fået midler til at købe Detektorer, opholdskasser, og mulighed for at kvalitetssikre artsbestemmelserne samt at gemme alle 
relevante data. 

Inden sæson start i 2015 holdes der er  projektmøde på Knøsgaard, og det er lørdag den 28 februar kl 13 – ca. 16.00, En 
indbydelsen kommer ud i  løbet  af december 2014. 

I 2014 har vi moniteret udvalgte områder og det indikerer at der er mindst 8 arter flagermus i Sønderborg kommune, og  nogle af 
arterne er sandsynligvis sjældne.  



Frivillige udfører Naturpleje 
Det første naturplejeprojekt var i 2010 hvor vi sammen med Nordals Naturskole  startede med  Le-slåning af engen ved 
Nygaard.  

Siden er 5 (6) andre  projekter kommet til på listen og det er: 

1. Strandegen ved Trillen Høruphav – Er end op i hegning og græsning, hvor vi følger udviklingen og  efter behov udfører 
slåning af tykakset star og genvækst af slåen. 

2. Staalmose i Sønderskoven – Et Naturens dag projekt sammen med Egetofte naturskole 

3. Kystnært overdrev ved Dyndved hav – Der slås græs 1 x årligt og vil nok blive til 2x i 2015, for at holde slåen genvæskten 
nede. 

4. Det flotte Rigkær ved Lille Bjørnkær på Nordals -Der er hestegræsning men de har svært ved at hold tagrør og gråpil nede. 

5. Engen ved Lønsøje – Stødskud og Genvækst af rød-el  fjernes årligt. 

6. Vi har også været en tur i Mølleslugten ved Bækken syd for Rinkenæs – Der er nu er sat hegn op og der græsses med geder.  



Fremtidens natur. 

 
• Fremtidens Natur i Sønderborg Kommune” er anbefalinger og forslag fra DN Sønderborg til at styrke 

naturen i kommunen gennem et positivt, grønt samarbejde.  

• Efter godt 6 år lykkedes det  os at få afsluttet arbejdet med publikationen ”Fremtidens natur i Sønderborg 
kommune”.  Vi ønsker at give vores bedste anbefalinger set ud fra vores erfaring og store kendskab til 
naturen. Med bogen Fremtidens Natur får kommunen og andre et godt opslagsværk med konkrete 
redskaber til at arbejde med naturpleje, forbedringer og grønne partnerskabs-projekter,  og vi ser frem til 
et godt samarbejde med kommunen om udvalgte projekter. 

• Projektet blev offentliggjort den 15 oktober, hvor Borgmester Erik Lauritzen fik overakt et eksemplar,  hvor  
vore samarbejdspartnere  i dagens anledning var inviteret til Trillen ved Høruphav, der er et af de 
naturplejeområder Frivillige Naturplejere har arbejdet med siden 2011. 

• Borgmesteren kvitterer med at sige: - I Sønderborg har vi noget af det skønneste natur i Danmark, og det 
er vi alle enige om, er noget vi skal passe godt på. Jeg glæder mig over, at ildsjælene i Danmarks 
Naturfredningsforening ønsker at give deres bidrag til, hvordan vi sikrer naturen bedst muligt. 

 



Fremtidens natur – klip fra bogen. 



Arrangementer 
 

I 2014 har DN- Sønderborg afholdt 21 arrangementer med et bredt sammensat indhold. Heraf er 6 arrangementer afholdt 
sammen med andre aktører som er: 

Sønderborg Kommune, Egetofte og Nordals Naturskole, Dansk botanisk Forening. 

Frivillige der gør en forskel projekter har deltaget ved: 

1. Info. møde for Frivillige 18 januar 2014 

2. Naturpleje ved: Lønsøje, Lille Bjørnkær, Dyndved hav, Nygaard, Trillen, Mølleslugten. 

3. For botanik interesserede er der afholdt 10 ture, hvor årets sidste tur er den 13 december og går til Kværs hede. 

4. Flagermusprojektet har også været i fokus, og der er afholdt 8 ture til forskellige områder, hvor vi sammen med frivillige har 
lyttet til, og fået en god snak om de forskellige flagermus og deres opholdshabitater, samt drøftelse af de kommende års 
flagermus moniterings projekt. 

Der har været en god tilslutning til vore arrangementer, og jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle der har bakket op om 
vore arrangementer.  

Frivillighedsprojekterne ville næppe kunne realiseres, uden den uvurderlige indsats de frivillige tilfører vore projekter. Til de 
frivillige vil jeg også benytte lejligheden til, at  sige  tak for hjælpen ved vore til tider arbejdskrævende projekter. 

 

 



Afslutning: 
 
Det har været et travlt år for Bestyrelsen, og afhængig af valgmøde og konstituering, er der i det nye år 2014, rigtigt 
mange spændende opgaver at tage fat på. 
 
Jeg vil afslutningsvis sige tak til bestyrelsen for den indsats hver i sær har  bidraget med, uden ville det ikke have været 
muligt at løfte de mange forskellige opgaver  der har været i årets løb. 
En stor tak til vore samarbejdsparter, uden dem ville det ikke være muligt at  få startet nye projekter op og afholde 
anderledes og spændende arrangementer.  
 
Den største tak skal gå til vores frivillighedsnetværks aktører. Uden disse menneskers utrættelige engagement, vil det 
ikke være muligt at udføre naturpleje, eller  kortlæge flagermus forekomster i kommunen. 
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