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Årsmøde 2021

Dagsorden

• Velkomst v. Fm Birgitte Marcussen

• Udfordringer for havet omkring Sønderborg kommune, oplæg v. oceanograf Carsten Jürgensen

Pause m. ostebord sponsoreret af Naturmælk, Tinglev

Årsmøde jf. vedtægter

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5

4. Forslag fra medlemmerne

5. Eventuelt.
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Beretning

Beretningen dækker både aktiviteter i 2020 og 2021, 
da vi ikke holdt årsmøde i 2020

Vi har været udfordret som alle andre i Coronatiden 
og måtte lære at holde møder og andre aktiviteter 
digitalt på platformen Zoom. Ikke alle i bestyrelsen 
havde nemt ved dette.

Vi har holdt i alt 17 afdelingsmøder heraf 10 på 
Zoom.
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Arrangementer

Der er afholdt i alt 21 åbne arrangementer trods 
mange aflysninger pga. Corona. 
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Hop i Havet
Landsdækkende event 
22. august 2021
Oplægsholdere:

Hjælp Lillebælt
Landbo Syd
Als Stenrev
Borgmester Erik Lauritzen
Carsten Jürgensen (for SDU)

Medarrangører: Als Stenrev, Naturvejlederne
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Indvielse Nordals Naturpark
4.September 2021

Borgmester Erik Lauritzen

Friluftsrådet

Aage V. Jensen

Arrangører: Sønderborg Kommune, grønne organisationer, 
lokale aktører

DN bidrog med waders og diverse udstyr og formidling om 
vandhulsdyr i Mjels Sø
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Naturpleje og flagermusture

Naturens venner udfører Naturpleje på 4 lokaliteter:
1. Lille Bjørnkær ved Holm på Nordals

2. Staalmose en genskabt mose i Sønderskoven

3. Trillen ved Høruphav, en kystnær artsrigt strandeng

4. Kystnært botanisk interessant overdrev ved Dyndved hav

Flagermus aktiviteter 2020 og 2021.

Der er holdt 4 flagermusture, hvor den ene tur hvert af årene

er et arrangement tilknyttet EuroBats årlige Bat Night der afvikles 

over hele Europa sidst i august.
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Projekter 2021 

Naturprojekter Midtals Sydals
Oprensning af vandhuller – Etablering af nye vandhuller
Finansiering:
DN Grønt Guld 70.000 kr
Sønderborg kommune 2021 og 2022  - 200.000kr
Den Danske Naturfond 2021-2024 – 355.000kr

Grej til arrangementer mv.
DN Grønt Guld 30.000 kr 
Isobro 5-7.000 kr
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Biogasanlæg i Kværs

Høringssvar til VVM redegørelse

• Tvivlsom klimaeffekt pga. store transportafstande 
for gylle og andet affald

• Fremtidens energiforsyning ligger i vind og sol og 
ikke i biomassebaserede energianlæg

Anlæggets VVM redegørelse havde afgørende 
mangler og måtte revurderes, selvom byggeriet var 
gået i gang. Projektet kører dog videre 
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Nordals Ferieresort  - Natur i Ferieresort området.

Planlagt indsats for at øge naturindholdet i 
området:

1. Restaurering af vandhuller/mergelgrave

2. Anlæg af nye vandhuller/vådområder

3. Udvalgte steder etableres kvas/træ bunker til 

gavn for biller, svampe og insekter

4. Afskrab af  øverste jordlag i udvalgte områder 

for at fremme forhold for arter tilknyttet de 

næringsfattige jordtyper.

5. Bevaring af eksisterende levende hegn og 

jorddiger
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Sønderborg - Danmarks vildeste kommune?

• I det seneste naturkvalitetsindeks ligger Sønderborg på en 83. 
plads ud af 98 kommuner

• Miljøstyrelsen har udskrevet en konkurrence om 1 mio. kr til den 
kommune, der vil gøre mest for at få mere natur og biodiversitet i 
løbet af 2021 og 2022

• DN er gået sammen med Augustenborg Storkelaug, OAS, DOF og 
Sportsfiskerne i Den grønne Gruppe som har presset på for at få 
kommunen i gang.Vi har holdt møder med borgmester og flere 
politikere, administrationen.

• Kommunen har nu vedtaget en række tiltag for at styrke 
biodiversiteten ved f.eks. at få omlagt et større opdyrket område ved 
Augustenborg til ekstensiv græsning og vil lave forsøg med mere 
skånsom drift på 42 ha. kommunal jord 

Men kommunen kan gøre meget mere !



Classified as Business

OR
VEDTÆGTSÆNDRINGER?

Forurening af Ulkebøl Dam
Brand i Omnicom 28. juli udløste kraftig forurening af 
Ulkebøl Dam og Augustenborg Fjord

Slukningsvand med indhold af oliestoffer og tungmetaller 
løb fra opsamlingsbassin videre til dammen og slog alt liv 
ihjel.

Udløste badeforbud og fiskeriforbud i fjorden

DN har søgt aktindsigt i kommunens håndtering af sagen

og er i dialog med medier om hændelsen 

og opfølgende kontakt til myndigheder.
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Landsplandirektiv
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Cykelstier
DN bakker op om folks mulighed for at cykle i stedet 
for at køre
Kommunen planlægger cykelstier uden at tage 
hensyn til naturværdier og beskyttede områder

• Rinkenæs  
• Kegnæs- Skovby
• Guderup-Fynshav

DN har gjort/vil gøre indsigelse mod linieføringer
gennem Natura2000 områder og §3 beskyttede 
områder 
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Sønderborg Centralrenseanlæg
Høringssvar DN Sønderborg

DN har sendt høringssvar til kommunen hvor vi har følgende kritikpunkter:

• De hydrauliske modeller der er anvendt i miljørapporten er fejlagtige
• Det er skadeligt for vandmiljøet i Alssund at alle udledninger og dermed 

næringsstoffer samles ét sted
• Spildevand fra Nordals skal pumpes over en lang strækning og tilsættes kemi 

for at undgå svovlbrinte 

Møde med Sonfor og politikere om kritikpunkter sammen med borgergruppe
Forslag om revurdering af beregninger og alternativer 

OR VEDTÆGTSÆNDRINGER?

Mange forslag til ændringer ifm. Strategiproces

Tilpasning til ny strategi (fx Unge)

Opdatering (fx ”klima” og mulighed for ”digitale møder”)
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DN nationalt
• Ny naturpolitik i 2022

Mål 30% beskyttet natur og 30 % beskyttet hav

• Ny organisationsstrategi 2021-2025

Mere fokus på børn og unge(DN Ung – børneklub)

Tværgående nationale og lokale indsatser 

Vedtægtsændringer

• Udpegning af urørt skov og naturnationalparker

Rinkenæs og Gråsten skove


