
Beretning 2013 
 
Vi er 1329 medlemmer i Sønderborg. 
  
I Sønderborg kommune har Danmarks naturfredningsforening pr. 1 november 1329 medlemmer det er 
118 færre end for 1 år siden. Tak til alle der støtter op om foreningens arbejde både nationalt og  lokalt. 

Flere af de sager  vi har modtaget har vi set nærmere på, og det er bl.a. Sager der vedrører:  §3 
tilladelser eller dispensationer, Lokalplaner, vindmølleplaner, landzonetilladelser, en del ansøgninger om 
dispensation ift. Dybbøl fredningen, ansøgning om fældning af fredede lindetræ bevoksninger,  bl.a. en 
gruppe ved Ringriderpladsen Gråsten og  alleen ned til ejendommen Shønheim ved Rinkenæs, 
kommuneplan, Project Zero, Skovlovssager, Miljølovssager, landzonesager, Museumslovssager der bl.a. 
omfatter jorddigerne. 

Vi har arbejdet for at finde løsninger der respekterer lovgivningen, og hvor det er muligt også at finde 
holdbare kompromiser for løsninger der tilgodeser de involverede parter. 

Af tunge sager har vi bl.a. vindmølleplanen og kommuneplanen der netop har været i høring. Så er 
der også vandplanerne og Natura 2000 Planerne hvor sidst nævnte primært vedrører arealer ejet af 
NST. Vandplanerne derimod operere i det åbne land, hvor de fysiske og belastningsmæssige forhold for 
en række udvalgte vandløb skal forbedres.  Vandplanerne har været i høring igen og resultatet  heraf har 
vi pt. ikke overblik over. 

Vindmølleplanen har vi kommenteret i flere omgange, og nu har byrådet sparket planen til hjørne, hvad 
der kommer ud af det ved vi ikke. 
Vi har brugt mange kræfter på at afvikle et varieret udbud af ture og arrangementer, og gode kræfter i 
bestyrelsen har arbejdet med foldere og plancher, hvilket er meget prisværdigt.  
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. 
  

 


