DN – Sønderborg – Årsmøde den 17 november 2015
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt

• Beretning 2015.
• 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 2015, har der også været sager vi har set
nærmere på.
1. Det er Fredning af Kær Vestermark.
2. Det er Ferieresort Nordals, er netop godkendt af regeringen for placering i uforstyrret natur og kystlandskab.
3. Naturstyrelsens hugstplan for Augustenborg skov.
4. Juletræ kultur indenfor strandbyggelinje ved Sebbelev.
5. Beskyttede jorddiger fjernet ulovligt.
• Vi har holdt møder med: Sønderborg kommune -Teknik og Miljø, Natur & Land, Vej & Trafik afdeling, samt
Naturstyrelsen Sønderjylland.
• 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.

Sønderborg kommune:
• I sagen om Kær Vestermark er fredningssagen blev rejst i Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har afholdt offentlighedsmøde.
Høringsfristen er overstået og nu ser vi frem til en kendelse, som forhåbentlig ender i en fredning af Kær Vestermark til glæde
for Sønderborg kommunes borgere.
• Ferieresort Nordals har vi fra fulgt fra sidelinjen, og med regeringens udmeldinger den 30 oktober er projektet blevet udvalgt
som et af de 10 der kan arbejdes videre med. Det betyder at vi må forvente at der vil blive givet dispensationer til projektet,
hvor der i dag gælder beskyttelse ift. Strandbeskyttelse, kystnærhed, Naturbeskyttelse og Natura 2000 området Lillebælt.
• En opgørelse over forsvundne jorddiger i perioden 1995 – 2010 viser at der er 80 forhold hvor diger er fjernet ialt ca. 16 km.
Siden kommunal reformen har Kulturarvsstyrelsen ikke haft ressourcer til at følge op på sagerne, og først i efteråret 2014 blev
der set på de 80 forhold. Ud af de 80 er der oprettet 32 nye sager hvor digerne er ulovligt fjernet. Det drejer sig om ca. 7,5km
jorddiger hvor jordejerne er pålagt at retablere de fjernede diger.
• De seneste år er der plantet juletræskulturer på flere arealer ved Sebbelev, og i flere tilfælde er der også plantet indenfor
strandbyggelinjen uden der er søgt om dispensation. Forholdet blev sendt til Naturstyrelsen midt på sommeren 2015, og siden
har vi ikke hørt noget fra Styrelsen.
• 2015 var også året hvor Sønderborg kommune politisk vedtog en ”Naturpolitik”, et vigtigt skridt i retningen af en målrettet
indsats for naturen og de organismer der har deres livsrum i de tilbageværende natur områder vi har.

Sønderborg kommune - Turisme og Natur
•

•
•

•

•

Vi er ikke imod turisme og de gode projekter der kan realiseres i den forbindelse, men det skurrer fælt i øregangene når vi
læser de 4 planer kommunen har sat i søen til fordel for turismen. Naturen står til at skulle udnyttes optimalt til gavn for
turismen. Kommunens turisme strategi gør den biologiske mangfoldighed til den store taber.
For alle 4 publikationer, Masterplan for Handel og Turisme, Hvidbog for Nordals, Planstrategi 2015 og Nordals Ferieresort,
er den røde tråd, at naturen+arterne er en ingrediens der ligger unyttigt hen og venter på at blive til gavn for nytten.
Ingen af de 4 publikationer nævner noget om at der også skal gøres en indsats for at bevare naturgrundlaget, og den i dag
stadig mere og mere pressede/truede biologiske mangfoldighed.
Der er ingen der tager ansvar for naturgrundlaget, projektmagerne har medvind fra alle de politiske lag, og regeringen
viser ingen interesse for at beskytte den skrøbelige restnatur vi har tilbage. Viden om naturens tilstand er ganske enkelt ikke
tilstede, og jo mindre man ved des lettere glider de store projekter igennem systemerne.
Sønderborg Kommunes Masterplan: Afsnittet om natur er på et amatøragtigt niveau, med fejlagtige oplysninger og
usaglige beskrivelser af natur og arter, og det er tillige godkendt af det politiske niveau i kommunen.
Man må spørge: Hvor er den faglige stolthed henne i den slags arbejder, der tillige er forelagt befolkningen og er offentligt
tilgængelig.

Naturstyrelsen Sønderjylland
•

•
•

Livstræ projekt: Der udpeges livstræer indtil der er udvalgt i gennemsnit 5 livstræer pr ha.
I sønderskoven på Als skal der i de kommende år findes og afmærkes knap 2.000 træer.
Hugstplaner 2015/2016: Der skal fældes ca. 30 større egetræer i Augustenborg skov – Afd 258,
259 og 260. Hugst diameter på eg i 130cm højde er sat til 65 – 75 cm.
Vådområde projekter: Askesygen har medført at en række drænede skovmoser ryddes for
asketræer, grøfterne lukkes og de gamle vådområde genopstår til gavn for skovens dyr og planter
og besøgende.
Der er genetableret vådområder I: Blommeskobbel, Nørreskoven, Sønderskoven, Lambjerg
Indtægt, Gråsten skovene, Augustenborg skov.
Flere skove bør gøres vådere: Skodsbølskov, Skelde kobbelskov, Oleskobbel, Adsbølskov,
Folekobbel, Ruhmorsgaard Dyrehave, Fredskov, Fryndesholm.

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

Skovkort – Augustenborg skov

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.

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
Naturstyrelsens livstræ projekt – Frivillige deltager ved udpegning af livstræer.
DN-Naturtjek - projekt Biodiversitet Nu 2015 – 2020.

Vi siger mange tak til: Fonde, Styrelser og Kommunen der yder støtte til projekterne.

Hot – Spots Naturpleje lokaliteter 2015.
En indsats for bevaring af den truede Biologisk Mangfoldighed

Flagermus projekt: Data log punkter 2014 – 2015
Røde firkanter = data log 2014, Grønne cirkler = Datalog 2015, Sorte cirkler = Data log
områder 2016
Reg. arter, hyppigste
art først:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dværgflagermus
Vandflagermus
Sydflagermus
Brunflagermus
Pipistrelflagermus
Troldflagermus
Langøret flagermus
Frynseflagermus

Arrangementer:
I 2015 har DN- Sønderborg afholdt 26 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, Skærtoft Mølle, Hjerteforeningen
Frivillige der gør en forskel har deltaget ved:
1. Info. møde for Frivillige 28 februar 2015
2. Naturpleje indsats ved: Lille Bjørnkær, Dyndved hav, Nygaard, Trillen, DN-Naturplejenetværkstræf 2015.
3. Flagermusprojektet har også været i fokus, og der er afholdt 3 ture, Sandbjerg, Nordborg sø og Bundsø.
4. Det skal også nævnes at Friluftsrådet har støttet vore frivillighedsprojekter med 10.000,00 kr
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.
Til de frivillige vil jeg også benytte lejligheden til, at sige tak for hjælpen ved vore til tider fysisk udfordrende projekter.

Afslutning:
Det har været et travlt år for Bestyrelsen, og afhængig af valgmøde og konstituering, er der i det nye
år 2016, 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 de aktive i frivillighedsnetværket. Uden disse menneskers utrættelige
engagement, vil det ikke være muligt at udføre naturpleje, eller kortlæge flagermus forekomster i
kommunen.

