DN – Sønderborg – Årsmøde den 16 november 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt

• Beretning 2016.
• I Sønderborg kommune har Danmarks Naturfredningsforening pr. 1 november 1269 medlemmer,
Bestyrelsen siger tak til alle der støtter op om foreningens arbejde.
Emne oversigt.
1. Den politiske dagsorden
2. Sager vi har set nærmere på
3. Fredning af Kær Vestermark
4. Nordals Ferieresort
5. Naturstyrelsen Sønderjylland 2016
6. Naturprojekter i Sønderborg Kommune
7. Nye søer i Sønderborg Kommune
8. Arrangementer 2016

Fredning af Kær Vestermark:
Sønderborg Kaserne lukkede permanent den 4. april 2014.
Længe inden beslutningen om lukning af kasernen blev truffet, havde DN- Sønderborg set
på muligheden for en evt. fredning af Kær Vestermark.
Da lukningen var en realitet gik vi i dialog med Vores fredningsleder og fik skrevet det
første oplæg til et fredningsforslag.
Det endelige Fredningsforslag der er udarbejdet i samarbejde med Sønderborg kommune,
blev efterfølgende sendt til Fredningsnævnet . Det sidste nye i sagen er at
Fredningsnævnet har meddelt at der er opnået enighed om at frede matr. 198 og matr.
336 Kær Ulkebøl i Sønderborg Kommune i overensstemmelse med Fredningskortet. Den
glædelige meddelelse fik vi den1 november 2016.

Kær Vestermark: Frednings kort og Naturtype kort

Den politiske dagsorden har sat den danske natur under voldsomt pres.

Regeringen har siden valget den 18 juni 2015, gået målrettet efter at forbedre forholdene for
landbruget med konsekvenser for beskyttelse og bevaring af den danske natur og landskab.
1.

Ny pesticid strategi betyder højere grænseværdier for giftstoffer i vores grundvand.

2.

Regeringen lægger op til at udvande eller nogle steder helt ophæve beskyttelsen af vores skove. Det skal i
stedet være lettere at bygge og udvide sommerhus og parcelhuskvarterer og i øvrigt skal der kunne sættes
vindmøller op i skovene.
Danmarks Naturfredningsforening anser Landbrugspakken for et problem for natur, drikkevand og
vandmiljø.
Intensivering af opgravninger og øget grødeskæring af vandløb
Naturplan Danmark blev vedtaget i 2014 og nåede derfor aldrig for alvor at virke før den nu pilles delvist fra
hinanden.
Regeringen vil med sit udspil om en liberalisering af planloven, give mulighed for byggeprojekter i det åbne
land og kystnære områder.

3.
4.
5.
6.

Kort fortalt: Sager vi har set nærmere på.
1.
2.
3.

4.

5.

Regnvandsbassin i §3 beskyttet eng ved Broager. Sagen er endt op med udlægning af et større
kompensations areal Nord-vest for Låddenmosen.
Benniksgaard golf har ikke gennemført de tiltag der var stillet som vilkår for omlægning af
udslagsbanen. Vi ser nærmere på hvad der kan gøres for at sikre at vilkårene overholdes.
Planer om en stor økologisk slagtekyllinge- og ægproduktion ved landsbyen Asserballe. Vi har set
på: Placering, næringsstofkredsløb, grundvand og påvirkninger af de omkringliggende
naturområder.
Klage over tilladelse til at opføre en jagthytte ved Mjangmark. En ejendom rives ned og hytten
placeres på et højderag nordligt for ejendommen, hvor den vil fremstå markant i landskabet
sydligt for Mjang dam.
Vi er blevet kontaktet vedr. muligt gylleudslip ved Stolbroløkke. Vi har ikke set gylle løber ud af de
påståede dræn, men kyststrækningen er belastet. Kommunen arbejder lige nu på en redegørelse
over forholdene. Når den foreligger tager vi stilling til det videre forløb i sagen.

Nordals Ferieresort – 560.00 besøgende årligt
Den 16 februar holdt vi et møde orienteringsmøde med Visionsgruppe for Nordals Ferieprojekt. Vi har en
positiv tilgang til projektet, og medvirker gerne ved planlægning af placering af anlæggene, hvor det er
afgørende vigtigt at holde fast i projektets grundlæggende filosofi, om at det ikke må have en negativ
indflydelse på den eksisterende natur og landskab.
Den kystplacerede marina er vi ikke glade for, fordi den del vil netop have afgørende negativ indflydelse på
uberørt natur og kyst, der vil blive omdannet til Marina, hoteller og kystpromenade.
Vi afventer en tilbagemelding fra Visionsgruppen om næste skridt i projektet.

Uberørt naturlig kyst skal omdannes til marina,
promenade og hoteller

Nordals Ferieresort.
En oversigt over de eksisterende naturværdier der i dag forekommer i området.

Ny og mere natur i Sønderborg Kommune.
På Nordals er tidligere tørlagte søer genopstået.
Det hele begyndte i 1993.
Oldenor er en sø på ca 48 ha. Søen blev
genskabt i 1993 efter ca, 128 års
afvanding.
Mjels Sø er ca. 45 ha, omgivet af ca. 10
ha, bredzone. Søen blev genskabt i
vinteren 2005/2006 efter ca. 156 års
afvanding

Bundsø er en sø på ca. 130 ha, omgivet
af ca. 23 ha, bredzone. Vådområde
projektet blev indviet den 24 april 2015
efter ca. 166 års afvanding

Ny skov på Nordals – Oksbøl skov.
Det er planen at der skal etableres en ny
statsskov på 150 hektar beliggende mellem
Havnbjerg og Oksbøl.
Med udgangspunkt i bedre beskyttelse af
grundvandet på Nordals, har Sønderborg
kommune i stedet for at skulle indgå aftaler
med landmænd i området om pesticidfri
dyrkning, opstod der pludselig en mulighed
for at købe en ejendom på 53 ha i Oksbøl.
Hvis der etableres en ny skov, vil det både
gavne grundvandet, naturen, de rekreative
muligheder og turismen på Nordals.
Det forventes at skovplantningen kommer i
gang i 2018. Principielt kan skovplantningen
ske etapevis.

Naturprojekter i Sønderborg kommune:
DN-Sønderborg deltager aktivt i arbejdet for at bevare og fremme naturen i Sønderborg
kommune ved følgende aktuelle projekter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktive frivillige hjælper DN - ved naturpleje af udvalgte ”HOT SPOT” områder.
Naturprojekt Nordals – Med støtte fra: Sønderborg kommune, 15 Juni Fonden og Miljøstyrelsen
Augustenborg Storkelaug – Med støtte fra: 15 Juni Fonden, Friluftsrådet og Miljøstyrelsen
Flagermus i Sønderborg Kommune – Med støtte fra: Friluftsrådet, Sønderborg kommune og Miljøstyrelsen
Grønt guld – Løgfrøen på Nordals – Med støtte fra: Velux Fonden og Sønderborg kommune
En hjælpende hånd til padder og afgræsning – Afventer tilsagn om støtte : fra Den Danske Naturfond og
Sønderborg Kommune.
Projekter sammen med Naturstyrelsen - Flagermusopholdssteder, vandhuller og mere vand i skovene.

Status for Naturpleje Projekter for Frivillige.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lille Bjørnkær: Friholde el-hegn og lavbundsareal for uønsket opvækst
Lønsøje – Ærskov: Plejen er opgivet pga. voldsom opvækst af rødel.
Nygaard: El-hegn etableret 2015/2016, der er en passende afgræsning
Dyndved hav: Hidtil slået med le. Vi arbejder på at få afgræsning på arealet.
Trillen: Området afgræsse. Der slås ved hegn og i hot-spot områder
Staalmose: Naturens dag projekt – dunhammer og opvækst fjernes
Mølleslugten: Der afgræsses med geder – Botanikken følges

Naturstyrelsen Sønderjylland
•

•
•
•

Livstræ projekt: Livstræer er store, gamle træer, der er særligt vigtige for skovens biodiversitet. Der
udpeges og fredes fem livstræer per hektar i Statsskovene. Det bliver til 500.000 livstræer i alt på
landsplan. Sønderborg Kommune og Spejdernes Lejr har indgået en aftale om aktiviteter til lejren i
2017, med Naturstyrelsen om projekt Livstræer.
Hugstplaner 2016/2017: I begyndelsen af 2016 var der lagt op til at der skulle fældes 13 store
egetræer og 7 store bøgetræer. Fældning er endnu ikke udført. Vi håber at hele skoven får fred for
saven, og udlægges som en kombination af biodiversitets og urørt skov.
Vådområde projekter: De senere år der opstået mange nye vådområder i vores Statsskove, hvor der
ved simple indgreb er lukket grøfter der afvander lavbundsarealer. Det er en billig metode der har
stor betydning for dyr og planter i skoven, indsatsen viser tydeligt at vand giver liv.
Et af de få lyspunkter i regeringens naturpakke er, at der lægges op til at der udlægges 10.000 ha,
urørt skov og 3.300ha, biodiversitetsskov. Hvad det kommer til at betyde for skovene i Sønderborg
kommune bliver spændende, men for øjeblikket har vi ikke kendskab til hvad der reelt vil komme til
at ske

Egetræer i Augustenborg skov med stamme diameter = 40 -79cm og +80 cm

Skovkort – Augustenborg skov

Flagermus projekt: SMBAT3 logger Lytte positioner for årene 2014 og 2015. Logger punkter og fil
analyser for 2016 får vi klar i løbet af vinteren.
Violette cirkler viser logger positioner for 2014 og 2015.
Gule cirkler viser logger positioner i 2016
Røde cirkler viser indsatsområder i 2017
Reg. arter, hyppigste

art først:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dværgflagermus
Vandflagermus
Sydflagermus
Brunflagermus
Pipistrelflagermus
Troldflagermus
Langøret flagermus
Frynseflagermus

Arrangementer:
I 2016 har DN- Sønderborg afholdt 30 arrangementer med et bredt sammensat indhold. Heraf er nogle af
arrangementerne afholdt sammen med andre aktører som er:
Sønderborg Kommune, Egetofte og Nordals Naturskole, Dansk botanisk Forening, Hjerteforeningen
Den 31 januar mødte ca. 130 mennesker op ved DN Sønderborg bålarrangement som protest mod regeringens planer yderligere
lempelser i både strandbeskyttelseslinjen og planlov.

Frivillige der gør en forskel har deltaget ved:
1. Info. møde for Frivillige 6 februar 2016
2. Naturpleje indsats ved: Lille Bjørnkær, Dyndved hav, Nygaard, Trillen, Staalmose,
3. Flagermusprojektet har også været i fokus, og der er afholdt 5 ture, Ulkebøldam, Bundsø, Sønderskoven, Gråsten
Dyrehave.
Der har været god tilslutning til vore arrangementer, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til alle der har
bakket op om vore aktiviteter.
Og hvad angår Frivillighedsprojekterne ville de næppe kunne realiseres, uden den uvurderlige indsats de frivillige
bidrager med.

Afslutning:
DN – Sønderborg arbejder med mange spændende opgaver, og det er bla. dispensationer, planer og
tilladelser ift. lovgivningen. Herudover er der mange spændende opgaver, der bla. går på samarbejde
med private og myndigheder om naturprojekter. Der er også spændende udfordringer med Naturpleje
af udvalgte og unikke naturområder.
Vi håber at der er personer iblandt os der kunne have lyst til, at være med til at løfte de mange
spændende opgaver DN – Sønderborg har gang i.
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 de aktive i frivillighedsnetværket. Uden disse menneskers utrættelige
engagement, vil det ikke være muligt at udføre naturpleje, eller kortlæge flagermus forekomster i
kommunen.

