
[Skriv tekst] 

 

Danmarks Naturfredningsforening Haderslev 

Årsmøde 2020 

Sted: Bispen Bispebroen 3, 6100 Haderslev kl. 14. 

         Før mødet rundvisning på rensningsanlægget i Haderslev,  

         Fjordagervej 32. 

 

 

 

 

 

 

Den nye åstrækning i Gram under tilpasning ud fra de erfaringer man har fået i den tid Fauna-

passagen har løbet i det nye leje. 
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DN Haderslev 
 

 
 

 

Årsberetning 2020 

 
Bestyrelsens aktiviteter: 
Bestyrelsen holder møde en gang om måneden. I hele sommerhalvåret foregår bestyrelsesmø-

derne 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 fornuf-

tig 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. Planklagenævnet (afgørelser efter 

Planloven) og Miljø og Fødevarenævnet (afgørelser efter bl.a. Naturbeskyttelsesloven) 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 klagenæv-

nenes vurdering drejer sig om: 

 

DN-Haderslev - Sager for året 2019/2020 
Siden sidste årsmøde den 26. oktober 2019 har Haderslev-afdelingen haft følgende nye, afsluttede og uaf-
sluttede anmeldelser og ankede sager, hvor afdelingen har anket, gjort indsigelse eller haft særlig interesse: 
 

Landzonesager (Planklagenævnet) 

Anke-dato Adresse Angående Afgørelsesdato 
 i klagenævn 

Afgørelse 

2019-04-05 
 

Skovbyvej 10,  
6500 Vojens 

Lade 150m2 
(Der er i forvejen 
224m2 udhus) 

18. september 
2020. 

Kommunens tilladelse til 
150m2 ophæves, da der ef-
terfølgende er ansøgt om 
99m2 og denne afgørelse 
ikke er anket. 

2019-10-18 
 

Oksbølvej 15,  
6100 Haderslev 

Betonbro over Skal-
lebæk 

Ikke afsluttet  

2020-09-09 Rosenvænget 54, 
6541 Bevtoft 

Shelter ved Gelså Ikke afsluttet  

Naturbeskyttelsessager (Miljø og Fødevareklagenævnet) 

2020-09-09 Rosenvænget 54, 
6541 Bevtoft 

Shelter ved Gelså Ikke afsluttet  

Fredningssager 

Anmeldt dato Adresse Angående Afgørelsesdato/status Afgørelse 

2014-06-16 Hærvejen 10b,  
6500 Vojens 
 

Byggeri mv. in-
den for fred-
ning ved Stæn-
gelmose og 
Hærvejen 

Påbud af 01. oktober 2016 er 
ikke håndhævet. Kommunen 
afventer ny ansøgning efter 
at ejer har tilkøbt areal.  Usik-
kert hvor sagen ligger nu. 
Forholdet nævnt over for 
kommunens ledelse ved jule-
mødet 2019. Intet nyt siden. 
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Derudover har DN-Haderslev 

- givet udtalelse til Vejdirektoratet vedr. udkast til Hærvejsmotorvejen mht. tilslutnings-

afsnit ved Haderslev, 

- indsendt indsigelse til Haderslev Kommune og vejledt borgere i sag (evt. lokalplanfor-

slag) vedr. udstykning ved Årøsund Landevej. 

DN-Haderslev har deltaget i en række besigtigelser sammen med Fredningsnævnet vedr. an-

søgning om  

- en lade i Abkær Mose (Langdyssevej 11) (der er givet afslag på lade på 300 og 250m2 

senest den 23. oktober 2019, hvor nævnet har anmodet om at modtage ansøgning på 

maksimalt 99m2 lade jf. klagenævnsafgørelser for landzonetilladelser, denne ansøgning 

afventes),  

- en servicebygning ved Gram Kirke (2. projektudkast er fremkommet, der har været 

indkaldt til besigtigelse den 05. december 2019, men mødet blev aflyst) og  

- en informationsbygning ang. grænseforløbet 1864-1920 ved Gelsbro på Årup Hede 

(Nævnet har anmodet ansøger om at få afklaret mulighederne for anden placering uden 

for fredningen, men ellers må afslag forventes). 

 
 

Som det fremgår af ovenstående er der stadigvæk lang behandlingstid (ca. 1½ år) i Naturkla-

genævnet, 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 2020,  

-Svampeturen den 3. oktober 2020. 

 

Aktiviteter hen over året: 
Oktober 2019: 

-Bestyrelsen konstituerede sig på første møde (30. oktober) efter årsmødet.  

Formand:                Bent Karlsson 

Næstformand:         Jørgen Clausen 

Bestyrelsesmedlem: Anders Holm 

Bestyrelsesmedlem: Jørn Sørensen 

Bestyrelsesmedlem: Knud Sindberg 

Bestyrelsesmedlem: Søren Krab 

 

Afdelingen har repræsentanter i tre råd: 

Vandrådet: Jørgen Clausen (udskiftet i 2020 med DN-medlem fra DN Vejle). 

Skovbrugerrådet: Jørn Sørensen 

Det Grønne kommunale råd: Knud Sindberg. 

 

Afdelingen har siden sidste årsmøde indgivet klage over kommunens dispensation fra Naturbe-

skyttelseslovens åliniebestemmelse samt over landzonetilladelse til shelterplads og badebro 

direkte ved Gels å ved Enderupskov. Åbeskyttelselinjen er 150 meter, som vi mener skal re-

spekteres. 

 

16. december 2019 var formand og næstformand til kaffemøde med ledelse af Natur og miljø 

for gensidig information og dialog.   

 

Besigtigelse af Hindemade og kanalen mellem Hindemade og Haderslev sammen med forvalt-

ningen. Formålet var at finde en løsning på opstuvning af grøde fra Hindemade, når den flyder 

ind i kanalen til Dammen. 

 

November 2019: 
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Provas er i gang med store kloakeringsarbejder, hvilket medfører mange ansøgninger om mid-

lertidig oplagspladser til det opgravede jord. 

 

Fredningsnævnet indkalder til behandling af ansøgning fra Esbjerg kommune om opførelse af 

monumentalt byggeri på 1864 til 1920 ved 1864 grænsen ved Gelsbro. Et byggeri som slet 

ikke var i harmoni med landskabet. Efterfølgende frafaldt initiativgruppen deres ønske, efter at 

være sendt hjem med opfordring til at genoverveje en placering uden for fredningen. 

 

December 2019: 

-Ingen bemærkninger.  

 

I Januar 2019: 

- Vi har været indkaldt til besigtigelse af det nye stykke å ved Gram slot. Naturstyrelse har er-

kendt, at det ikke virker efter planen, hvorfor de ønsker at ændre profilet til et dobbeltprofil, 

der kan håndtere de store vandmængder vi må forvente kommer i fremtiden. 

- Vi har søgt og fået næsten 8000 kroner til markedsføring over for skoler. Vi bruger pengene 

på opsætning af såkaldte vildtkameraer sammen med skolerne. 

 

I Februar 

- Justering af Fredskovgrænsen ved Kelstrup klint. Nu begynder fredskoven først lige bag som-

merhusgrundene. 

- Vi har deltaget i møde om Lillebælts sundhed. Indkaldt af blandt andet småbådsejere og 

sportsfiskere. 

- Vi har deltaget i samrådsmøde om organisationsændringer i DN – første møde i en forventet 

række af møder. 

- Vi er inviteret til ERFA møde med en række landmænd i kommunen. 

- Hjernesagen ved Gitte Andersen har meldt sig  til affaldsindsamling. 

  

 

I marts : 

 

 

I april:  

Møder i marts og april er ikke afholdt grundet reglerne om Corona. 

 

I maj: 

-Første møde efter Coronaudbruddet. Vi holder mødet udendørs. Og tager en vandretur rundt 

om Stevningdam. 

-Alle nødvendige beslutninger har i marts og april været klaret via mail og telefon. 

 

-Vi har fortalt kommunen, hvad vi ønsker os af den kommende kommuneplanrevision, hvor 

der blandt mange andre ting skal tages stillingen til anvendelse af landskabet. 

 

- Vi har indgivet bemærkninger til skitseprojekterne for en kommende motorvej fra lidt nord 

for Haderslev og til Billund. 

 

- En projektmager har ønske om at udlægge et areal tilhørende Årøsund landevej 321 til store 

byggegrunde. Arealet er uden information til DN blevet ændret fra §3 område til almindelig 

eng. Det er helt ifølge lovgivningen om sådanne sager, men klæder ikke kommunen at ”snige” 

sådanne ændringer igennem. Vi har støttet borgerne så godt vi kan i deres kamp mod projek-

tet. I skrivende stund er projektet også opgivet. 

- En henvendelse fra bekymrede borgere om nedbrydning af diverse bygninger, der hvor 

REMA1000 skal ligge i Gram. Sagen videregivet til kommunen, der skal føre tilsyn i sådanne 

sager. 

- Vi har talt gøgeurter på Halk skydeterræn sammen med Niels Kornum fra botanisk forening. 

- Henvendelse fra borger, der undrede sig over slåning af skovenge med gøgeurter i Gram 

storskov. Borgeren fik vejledning i registrering og ageren i sagen, og valgte selv at kontakte 
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skovfogeden og fortælle om gøgeurtene. Skovfogeden viste sig ikke at vide, at der var gøgeur-

ter der. 

 

 

 

I juni: 

- Junimødet startede med en vandretur langs det nye stykke å ved Gram slot, der nu er besluttet ju-

steret ud fra de erfaringer, man har fået. 

- Fole friskole har meldt sig som meget interesseret i at samarbejde om naturen og opsætning af de 

tidligere nævnte vildtkameraer. 

 

 

I juli holdes ferie 

 

I August: 

- Mødet startede med en vandretur i Haderslev dyrehave og besigtigelse af det stykke kanal, 

som skal ryddes for væltede træer, så grøden i Hindemade frit kan flyde med vandstrømmen 

ind i Haderslev dam.  

- Vi kunne konstatere, at Naturstyrelsen var i gang med anlæggelse af vandhuller i den kom-

mende såkaldt urørte skov.  

- Endnu en gang dispenserer kommunen fra åbeskyttelseslinjen. De giver tilladelse til opsæt-

ning af en shelter ned til Gels å ved Bevtoft. Vi indklager den. 

 

I september: 

- Vikær strand camping har et projekt om hytter ude i debat i lokalområdet. Vi I 

DN blev gjort opmærksom på det af en lokal borger. Vi afventer og ser, hvad 

kommunen kommer med. Vi er ikke villige til at give køb på kystzonebeskyttel-

sen 

- Fole friskole har haft kameraer sat op langs Fole´s skolespor. Ideen var at vi 

sammen med eleverne skulle sætte kameraer op. Det viste sig hurtigt, at spør-

gelysten var så stor, at vi ventede til senere på dagen med opsætningen. En 

utrolig positiv oplevelse for os i DN, at se og opleve en så interesseret flok ele-

ver. 

 

I Oktober: 

- 1. oktober var vi på Fole friskole og vise, hvad kameraerne havde taget billeder 

af. 4 kameraer viste meget forskellig aktivitet i de timer, hvor der normalt ikke 

færdes mennesker på skolestien. Der var råvildt og ræv på billederne. 

- Den tidligere omtalte tilpasning af omløbsstykket af Gram å er afsluttet. Des-

værre er det ikke lykkedes at beregne opstuvningen ved indløbet til slotssøen 

godt nok. Derfor står to store pumper konstant og pumper vand ind i slotssøen, 

for at vedligeholde vandstanden i den. 

- Året svampetur blev afholdt ved Den Holistiske højskole i Stensbæk. En succes, 

hvor alle fik god vejledning. Vi sluttede også i år af med svampesuppe, kaffe/the 

og kage tilberedt af højskolen. 

 

Hjemmeside https://haderslev.dn.dk/  

Facebook https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningHaderslev/ 

 

 

https://haderslev.dn.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningHaderslev/

