Danmarks Naturfredningsforening Haderslev
Årsmøde 2019
Sted: Den Holistiske højskole med vandretur i Stensbæk plantage
26. oktober kl. 13.

[Skriv tekst]

DN Haderslev

Årsberetning 2019
Bestyrelsens aktiviteter:
Bestyrelsen holder møde en gang om måneden. I hele sommerhalvåret foregår bestyrelsesmøderne ude, idet vi tager rundt i kommunen – eller uden for kommunen og ser på emner, der
har været behandlet i DN regi. Det giver et meget bedre grundlag at beslutte på, når vi har
været ude og se det i virkeligheden.
Sager DN- Haderslev har behandlet og indgivet kommentarer eller klage over:
Der har været rigtig mange sager over DN’s bord til gennemsyn. De allerfleste med en fornuftig afvejning i forhold til naturen.
Det er dog sager, som vi mener bør afprøves. DN har derfor valgt at indgive klage over nogle
sager, som vi mener, tilsidesætter den gældende lovgivning. Naturklagenævnet er den instans,
som skal afgøre om vi vurderer rigtigt i disse sager.
De sager, hvor foreningen formodede, at reglerne ikke var overholdt og ønskede klagenævnets
vurdering drejer sig om:

DN-Haderslev - Sager for året 2018/19
Siden sidste årsmøde den 27. oktober 2017 har Haderslev-afdelingen haft følgende nye, afsluttede og uafsluttede anmeldelser og ankede sager, hvor afdelingen har anket, gjort indsigelse eller haft særlig interesse:
Landzonesager
Anke-dato
Adresse
Angående
Afgørelsesdato Afgørelse
2017-12-05
Hejsagervej 15, 6100 Beskyttede di05. juli 2019
Tilladelse ændret til afslag.
Haderslev
ger
Uoplyst længde
2019-04-05
Skovbyvej 10,
Lade
Ikke afsluttet
6500 Vojens
150m2
(Der er i forvejen 224m2 udhus)
Fredede områder
Anmeldt
Adresse
Angående
Afgørelsesdato og sagsAfgørelse
mm.dato
status
2014-06-16
Hærvejen 10b, 6500 Byggeri mv. inPåbud af 01. oktober
Vojens
den for fredning 2016 er ikke håndhævet.
ved StængelKommunen afventer ny
mose og Hæransøgning efter at ejer
vejen
har tilkøbt areal. Usikkert
hvor sagen ligger nu.
2018-01-12
Gammel Skovbyvej
Drivhus inden
Drivhus fjernet - ukendt
6, 6500 Vojens
for fredning ved dato. Fjernelsen ikke opHærvejen i
lyst fra kommunen.
Fredshule
2018-01-12
Vedsted Kirke
Redskabsrum
Menighedsrådet har jf.
ved Vedsted
kirkens hjemmeside købt
Kirke inden for
en ejendom øst for kirken
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2019-09-10

Langdyssevej 11,
6500 Vojens

fredningen af
Vedsted Sø
Lade på 250m5
(Tidligere afslag
på 300m2 lade.
DN har 10. sept.
2019 oplyst FN,
at ankenævnets
praksis er max.
100m2 i landzone)

med henblik på anlæg af
materialplads og skur.
Afventer FNs afgørelse
med henblik på evt. DNanke.

Derudover har DN-Haderslev vejledt borgere i sager vedr. biogasanlæg ved Sode. Kommunen
har senest godkendt lokalplanforslag mm. Diverse afgørelser er af omboende anket til klagenævnet.

Som det fremgår af ovenstående er der stadigvæk lang behandlingstid i Naturklagenævnet,
som nu er omdøbt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afdelingen har deltaget i flere arrangementer hen over året.
Nævnt i den rækkefølge de er afholdt:
-Nytårsturen i dyrehaven, 1. januar
-Svampedag og Årsmøde var annonceret til afholdelse d. 27. oktober ved Tørning mølle, idet vi
forventede, at flere ville deltage i årsmødet, når det lå i forlængelse af svampeturen. Vi må er
kende at vi vurderede forkert. Der mødte ingen op til hverken svampeturen eller årsmødet. Vi
kender ikke årsagen. Måske fordi Svampeturen var flyttet fra Christiansdal til Tørning mølle.
Måske fordi sommeren var så tør, at det næsten ikke var muligt at finde svampe.

Aktiviteter hen over året:
November 2018:
-Bestyrelsen konstituerede sig på første møde efter årsmødet. Se vedhæftede
- Vandrådet har udsendt nyt udkast til udtagning og tilføjelse af vandløb i forhold til gældende
vandrammedirektiv. Materialet virker meget uoverskueligt og mangler link til de GIS-kort,
der viser, hvor de enkelte vandløb ligger. DN København giver et samlet svar for alle, hvor vi
melder at vi ikke kan arbejde med så ufyldestgørende materiale.
- Knud Sindberg har deltaget i møde i Det Grønne råd.
December 2018:
-Ingen bemærkninger.
I Januar 2019:
-Stengelmose sagen endnu en gang. Efter telefonisk opfølgning på kommunen, der fortæller at
sagen er genfremsendt af ejer til Fredningsnævnet, efter at han har købt mere jord til.
-Referater fra Det grønne råd, Skovbrugerrådet og foreløbigt referat fra Vandrådet.
-Afdelingen arbejder på en samlet guide over vandreture og seværdigheder i Haderslev kom
mune.
I Februar
-Afdelingen arbejder på samlet guide over seværdigheder. Et større arbejde at opspore de
mange turfoldere, der ligger spredt diverse steder i ”skyen”.

I marts :
Affaldsindsamling i DN regi d. 31. marts eller 1. april. Vi rundsender opfordring til alle folkeskoler – via kommunen – om at bruge fremsendte materiale i en temadag om genanvendelse
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og at deltage i affaldsindsamlingen. Et medlem arrangerede indsamling med udgangspunkt fra
Sundhedscentret i Haderslev by.
Kommunen har igen udsendt meget mangelfulde dokumenter omkring en tilladelse. Vi skriver
til kommunen med opklarende spørgsmål, for at få sagerne ordentligt belyst. Bliver de nævnte
sager godkendt på det mangelfulde grundlag, vil der være næsten sikkerhed for vide muligheder for fejltolkning af, hvad der reelt er givet tilladelse til.
Udkast til råstofplan for hele landet er i høring. DN København har medsendt deres forslag til
høringssvar for DN som helhed. Når Haderslev kommune fremkommer med deres reviderede
råstofplan ud fra den overordnede, tager vi stilling til den.
Samrådsmøde, hvor Jørgen Clausen og Anders holm deltog. Mødets dagsorden var:
Råstofplan
Østers og muslingefiskeri
Bestyrelsessituationen i Nationalpark vadehavet
Ændringer i Natura 2000 områderne i Sydjylland
Forskningens dag i Vadehavet
Valg af formandskab for Samråd Sønderjylland. _ Birgitte Marcussen fortsætter som formand.
I april:
Bestyrelsesmøde flyttes ud naturen:
Vi følger ”Trampestien ind i Præstemosen” og ser bl. a. på grævlingegrav/bo
Der er kommet en stribe lovliggørende dispensationer på allerede eksisterende byggerier.
Kommunen forsøger tilsyneladende at få styr på ”det frie initiativ”
Vi har indsendt notat i DN København vedrørende foreningens samlede politik i forhold til ”politik i forhold til kyster og oversvømmelser”
Kommunen og Naturstyrelsen har i fællesskab foretaget oprensning af Nordkanalen ved Hindemade. Vi har modtaget en henvendelse fra en Nordjyde, det ville høre om vi havde tænkt os at
reagere på den oprensning, der var foretaget. Vi har svaret ham og sendt kopi af det regulativ
som kanalen forvaltes efter. Oprensningen ligger inden for de rammer.
Der er kommet oplæg til Urørt skov i den del af Pamhuleskoven, der er udpeget hertil. Set fra
DN´s synspunkt har oplægget intet med urørt skov at gøre. I nogle afsnit af skoven skal 80 %
af træerne skoves og fjernes og ifølge beskrivelse vil det komme til at ligne en engelsk park
med store åbne tæt afgræssede arealer med enkeltstående store træer á lá Eremitagen i Nordsjælland. Vi anbefaler at man lader skoven være som den er og lader den udvikle sig på naturens præmisser. Og så er der tilsyneladende lagt op til et 2 til 3 meter højt hegn rundt ved
Hindemade, idet man skriver at kronvildt og dåvildt skal afgræsse engene i stedet for de kreaturer, der går der nu.
Vi har sendt svar til DN sekretariatet i København, der har sammenskrevet det hele, hvor vores høringssvar er kopieret ind.
I maj:
Bestyrelsesmødet startede med en vandretur ad et stykke af Hærvejen fra Slevad bro gennem
Genossenschaften og Oksenvad Præsteskov og en del af Prinsenshøj. En del af en længere
vandrerute som kaldes Pilgrimsruten.
Afdelingen har været il dialogmøde om sejlads på Haderslev dam.
Mange afgørelser om erstatningsvandhuller – en del i forbindelse med Banens udvidelse til to
spor.
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Afdelingen har været inviteret med af Fredningsnævnet til besigtigelse af sandfold i Fole og
byggeri af servicebygning ved Højrup kirke.
I juni:
-Mødet indledtes med vandretur i Fredshule, der er en del af Tunneldalssystemet. Det starter ved Slivsøen og forgrener sig ind i landskabet til israndslinjen
fra sidste istid. I slugten ligger endnu en del af ”Sicherrungsstellung nord” bunkers fra 1. verdenskrig.
Afdelingen har deltaget i Grønne råd møde i Haderslev kommune.
Afdelingen har holdt kaffemøde med en gruppe bekymrede borgere i forhold til
Biogasanlæg Sode. Gruppen havde mange bekymringer om påvirkning af natur,
miljø, trafikstøj, manglende arealer til udbring af den afgassede gylle. På det foreliggende grundlag ligger tilladelsen inden for lovgivningen og konflikter ikke
med nogle fredninger eller beskyttelseslinjer.
Den samlede guide for ture i Haderslev kommune er nu lagt på vores hjemmeside. Se linket nederst på sidste side.

I juli holdes ferie
I August:
Bestyrelsesmøde afholdt på Årø, hvor vi blandt andet besigtigede den af DN København indklagede placering af mobilhome parkeringsplads tæt op af færgelejet
på Årø. Afdelingen var rundt og besigtige ”Russerdigerne” som blev opført af russiske krigsfanger under 1. verdenskrig.
Referat fra møde i Grønne råd afholdt d. 4. juli.
Visit Haderslev er blevet inviteret til at linke til vores turguide.
I september:
-Afdelingen har skrevet til Fredningsnævnet i forbindelse med en ejer, der søger om
tilladelse til at opføre en 250 kvm stor lagerhal inden for beskyttelseslinjen i forhold til Abkær
mose. Afdelingen har ingen indvendinger mod hallens placering, men gør opmærksom på at
Klagenævnet normalt ikke accepterer erhvervsbygninger på over 100 kvm ved Ikke
erhvervsmæssige ejendomme.
I Oktober:
Svampetur planlagt til søndag 13. oktober ved Den Holistiske højskole i Stensbæk. Der kom 130 deltagere, som havde en god dag. Vi sluttede af med svampesuppe lavet af højskolen – og en kop kaffe at gå hjem på.
Årsmødet fastsat til lørdag d. 26. oktober på den Holistiske højskole i Stensbæk.
Hjemmeside https://haderslev.dn.dk/
Facebook https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningHaderslev/
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