DN – Sønderborg – Årsmøde den 5 november 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt

Danmarks Naturfredningsforening.
I Sønderborg kommune har Danmarks Naturfredningsforening pr. 1 oktober 1158 medlemmer,
Bestyrelsen takker alle der støtter foreningens arbejde.
Fokusområder 2018:
• Sønderborg kommune – Kær Vestermark, Kurhus skoven, Naturråds arbejdet
• Naturstyrelsen Sønderjylland – Naturpakken og urørt skov
• Naturprojekter i Sønderborg Kommune – vender jeg tilbage til senere på aftenen.
• Arrangementer 2018

Kær Vestermark:
•
•
•
•
•
•
•
•

DN-Sønderborg beslutter at arbejde med en mulig fredning december 2012
Offentlig møde 14. august 2013
Fredningsforslag fremsendt til fredningsnævnet 2. juli 2015
Offentlig møde 3. september 2015 indkaldt af fredningsnævnet
Revideret fredningsforslag fremsendt til fredningsnævnet 25. november 2015
Revideret fredningsforslag (pga spejderlejr) fremsendt til fredningsnævnet 26. august
2016
Endelig fredningskendelse 15. december 2016
Plejeplan er ikke færdig endnu. Oktober 2018

Fredningskort over Kær Vestermark

Grønt Danmarks kort naturrådet for Sønderborg og Aabenraa kommuner
I juni 2017 vedtog folketinget en ændring af planloven, som indebærer at kommunerne skal
foretage en samlet planlægning for Naturbeskyttelsesinteresserne og Grønt Danmarks kort .

Det tværkommunale naturråds arbejde.
• Fælles indstilling fra alle de grønne, dvs. DN Sønderborg og Aabenraa, DOF, OAS, Friluftsrådet,
DD Spejderkorps, ANA(vandpleje), Sportsfiskerne, med forslag til nye udpegninger af grønne
korridorer og forslag til kriterier for udpegning.
• Skovforeningen, 2 lokale jagtorganisationer og landbrugets organisationer kom med en
mindretalsudtalelse.
• Hele Naturrådet anbefalede jordfordeling og lodsejerinddragelse i processen og at der bliver
sat midler af til gennemførelse af det grønne Danmarkskort.
• For Sønderborg så de supplerende udpegninger sådan ud: røde markeringer

Naturpakken vedtaget maj 2016.
• Der udlægges i alt 13.800 hektar til urørt skov og anden biodiversitetsskov i 45 skove på
statens arealer over de næste 50 år.
•
•
•
•
•
•
•

Følgende regler gælder når skovene er udlagt til Urørt skov .
- forbudt:
Skovdrift
Fjernelse af træer og dødt ved
- tilladt:
Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig
dynamik
Friluftsliv for borgerne
Bekæmpelse af invasive arter
Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
Jagt og fiskeri

Der udlægges skov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsen arealer.
Naturstyrelsen Sønderjylland
•

Urørt skov på NST Sønderjyllands arealer: Der er udpeget 4 områder med status som urørt skov eller
biodiversitets skov i Sønderborg kommune er det: Augustenborg skov hvor der udlægges 15 ha. Og den
anden skov der udlægges er Gråsten Dyrehave hvor der udlægges 85 ha. Der er offentligt møde i
Augustenborg skove den 12 november 16.00, og har været off. Møde i Gråsten skov den 22 oktober.

Lokale sager vi har set nærmere på.
1.

2.

Vi har fået flere henvendelse der går på borgernes fortvivlelse over den voldsomme fremfærd der
løbende udøves mod træer, levende hegn og vore skove. Flisforbrændingsanlæggene er den
væsentligste årsag til, at levende hegn og vore skove er underlagt et nyt og voldsomt vedvarende
pres.
Skovdyrkerne Syd fælder lille Fredskov ved Ketting mark. DN-Sønderborg har sendt et brev til
Miljøstyrelsen og NEPCon samt Skovdyrkerne syd, og gjort opmærksom på at fældning af den lille
skov er i strid med gældende lovgivning og Certificerings regler.

Kurhusskoven
• Den længerevarende "sag" om godkendelse,- eller manglende godkendelse,- af
en plejeplan. Kommunen har gennem alle årene siden fredningskendelsen blev
afsagt vist sig som grænseløst fodslæbende. Plejeplanen skulle have været
godkendt af Fredningsnævnet i 1978.
• Udtyndet så kraftigt , at der bliver udsigt over vandet.
• Ønsker at træopvæksten totalt fjernes, idet der ikke havde været undervækst i
skoven på fredningstidspunktet
• Rigtig mange mente, at Kurhusskoven skal se ud, som den gjorde på
fredningstidspunktet,- nemlig høje træer med græs nedenunder.
• Fra kommunens side blev sagt, at man ønskede bøg, og ikke ær i fremtiden.
• En fremtidig træartsblanding af BØG, ÆR, ASK , LIND og FUGLEKIRSEBÆR vil DN
anse som det naturlige. Og så med enkelte andre træarter indimellem
• DN anbefaler at der skal anvende naturlig opvækst i fremtidige . Ved selektiv
tynding skal der nok komme træer op til afløsning for de træer, som faldt.

Gamle Industri lossepladser på Nordals
•
•
•
•

En gammel kending dukker atter op, og nu med bekymring for sundhed og grundvand,
foruden at giftstoffer kan give problemer med en realisering af Ferieresssort Nordals.
Sønderborg Kommune og Region Syddanmark som overordnet miljømyndighed har igen sat
depotet på dagsordenen , og det skyldes at det klorholdige giftstof dioxin blev fundet i både
jorden og grundvandet i de to tidligere lossepladser Skovvej og Ærvej.
På et møde i Region Syddanmark den 13. marts i år blev det oplyst, at der også er deponeret
og afbrændt kemikalieaffald på Himmark Strand.
DN-Sønderborg har tidligere peget på problemerne med de gamle industrilossepladser, og
håber at der nu tages hånd om forureningen, således at man trygt kan færdes i området uden
risiko for skadelige påvirkninger, og at grundvandet sikres bedst muligt.

Afslutning:
Vi har afholdt 16 arrangementer hvor vi har set på og hørt om: Vore skove, Landskabet, svampe, frøer
og tudser, flagermus og Vilde planter.
Jeg siger 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.

