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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, klik her

Danmarks Naturfredningsforening, september 2015

NYHEDER FRA SOMMEREN 2015

DN Aabenraa har foreslået kommunen, at man får bjergsalamanderen som ”ansvarsart” i
stedet for hasselmusen ( som ikke mere findes i kommunen). Udvalgsformand Bent Sørensen
har bedt forvaltningen vurdere konsekvenser af forslaget. Han er positivt stemt.

Nyeste i den løbende historie om Hostrup sø: Afgørelse af 29. maj om opdyrkning af Natura
2000-arealerne syd for søen. Der genopdyrkes 9,49 HA af de 23 HA. Resten henlægges som
naturareal med sigte på at udvikle sig til habitatnaturtypen surt overdrev. Div. afværgedræn og
minivådområde anlægges for at undgå kvælstof og fosfor til Hostrup sø.

Tirsdag d. 25. august besøgte Mellemfolkeligt Samvirkes ”Super 17 Tour” Bjergskov og Hostrup
sø. Super 17 er et projekt hvor 17 unge fra både Sydamerika, Afrika og Asien rejser rundt og
besøger 17 danske byer for at snakke med danskerne om de 17 bæredygtighedsmål (Sustainable
Development Goals), som verdenssamfundet endeligt vedtager netop i 2015.
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De ville gerne besøge Bjergskov, som er et af de få naturområder i Danmark, der aldrig har
været dyrket. DN Aabenraas bestyrelse aftalte, at Jens Østergaard og Niels Bjørn Lendal skulle
mødes med dem. Det blev et regnfuldt møde, der mest blev en samtale ved Hostrup sø , inklusiv
et interview med Radio Syd.

Om motorbanen Padborg Park: Natur-og Miljøklagenævnet er omsider kommet med en
afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tillæg til tidligere
miljøgodkendelse til Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg. Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Natur- og Miljøklagenævnet
ophæver Aabenraa Kommunes afgørelse af 8. april 2013 og hjemviser sagen til fornyet
behandling. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Med andre ord: Vi har
fået ret i klagen over miljøgodkendelsen!

OM SØNDER ÅDAL

Allerede i 2011 skrev vi følgende om Natura 2000-området Sønder Ådal: DN Aabenraa er enig i Natura
2000-planens beskrivelse af trusler:

Tilgroning som følge af manglende græsning vil være en trussel mod nogle af ynglefuglene.

Ynglefuglearterne rørdrum, rørhøg og sortterne er afhængige af en hydrologi, der er afpasset til
krav til redelokalitet og fourageringsområde. En hurtig ændring af vandstanden vil derfor kunne
være en trussel mod disse arter.

Forstyrrelser ved redestederne er en trussel mod især sortterne, hedehøg og rørhøg.

Lav næringsstofbelastning: Se nedenfor angående indsats. Der bliver nu etablering af vådområde
til sort-ternen ved Rens/Burkal. Som et led i plejen af Natura 2000-området etableres et
vådområde på ca. 1 HA, til gavn for sort-ternen. Det glæder os i DN, at sådanne projekter er i
gang.

INDSIGELSER FRA DN TAGET TIL FØLGE

DN Aabenraa får løbende mange sager fra kommunen til høring. Vi skriver høringssvar og
indsigelser, når vi finder det er nødvendigt for naturens skyld. I april-udgaven af Nyhedsbrevet skrev
jeg følgende:

”Lokalplanforslag nr. 82. Det fremgår af lokalplanforslaget, at en del af den eksisterende bypark ved
Lavgade/Højgade udlægges til parkeringspladser og byggefelt mm. Herved vil der ske en væsentlig
reduktion af parkens nuværende areal. Det fremgår også af lokalplanforslaget, at der gives mulighed
for at inddrage et nyt areal mod nord i byparken".

"Ifølge lokalplanforslagets redegørelsesdel (side 6) skal dette dog kun ske, såfremt byggefeltet langs
Højgade udnyttes. Det er således ikke planen at inddrage nyt areal i byparken, selv om en del af den
eksisterende park skal anvendes til parkeringspladser. DN finder, at det er kritisabelt, at der således
kan blive tale om en reduktion af endnu et af byens grønne områder. Det er en uheldig udvikling i
forhold til bybefolkningens rekreative muligheder, i forhold til at sikre levesteder for planter og dyr og i
forhold til at bremse klimaforandringerne.

Kommunen afgjorde så, at der skal være lige så meget bypark som før. Altså: vores indsigelse blev
taget til følge. DN Aabenraa havde også kommenteret Lokalplan 80, der omhandler hele området ved
dyrskuepladsen. Svaret fra kommunen angående DN's indsigelse: Poppelrækkerne nord og syd for
Slotsåen bevares. Altså også her hjalp DN's indsigelse.

OM AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Søndag 10.maj afholdt vi en velbesøgt tur på Varnæshoved. Vi gik fra Naldtang strand mod nord
oven for klinten og tilbage langs Skovsøen. Uwe Lindholdt fortalte om biologi og geologi og Niels
Bjørn Lendal om områdets historie.
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På Dyrskuet i Aabenraa 29. og 30.maj havde DN en stand.”Naturens Ambulance” fra DN var
stillet op, sammen et telt, og plancher og udstoppede ”vilde dyr”. Mange hundrede kom forbi, og
især børnene var begejstrede for at klappe vildsvinet, grævlingen, sælen m.fl. Standen blev
passet på skift af afdelingsbestyrelsen og af de to ”ambulancepiger” fra DN's sekretariat.
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Tirsdag d. 2. juni kl. 19-21: Tur i Eggebæk plantage syd for Tinglev. Turen blev guidet af Aksel
Bek. Eggebæk plantage er interessant med okkersøer, vandhuller i moseområdet og Sønderåen.
Desværre regnede det kraftigt, så der kom ikke mange deltagere. Vi gentog så turen d. 11.
august, denne gang med fint vejr og flere deltagere.

Søndag d. 22. august: Heldagstur til Ærø. Deltagerne stillede bilerne i Fynshav, tog sammen
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færgen til Søby, og blev vist rundt på mange spændende steder på Ærø af folk fra DN Ærø. Et
meget positivt samarbejde med DN Ærø havde muliggjort turen.

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER 

Søndag d. 4. oktober kl. 13-16: Svampetur. Tur i Hjelm skov ved Aabenraa, ved biolog, DN-
turguide Birgitte Marcussen. Vi starter ved "Trolden" for enden af Hjelm Alle.

Årsmøde, torsdag d. 12. november kl. 19-22 på Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa. Inden
årsmødets sædvanlige dagsorden efter vedtægterne, holdes information og debat: Giver den ny
kommuneplan en bedre natur i Aabenraa kommune? Der står en del i planen om arbejde for en
større biodiversitet. Hvad er det? Hvordan fremmer vi den biologiske mangfoldighed (
biodiversiteten) i Aabenraa kommune? Hvad kan kommunen, borgerne, grundejerforeninger,
skovbruget og landbrugerne gøre for at vi får en biologisk rigere natur i vor kommune?

Biolog Torben Hansen, Aabenraa kommune holder oplægget.

VIL DU VÆRE MED?

Du kan godt være aktiv uden at være med i afdelingsbestyrelsen. Hvis du er interesseret i at deltage i
en af vores arbejdsgrupper (om biodiversitet, kommuneplan, vandløb , klima m.m.), så kontakt mig!

Afdelingsbestyrelsen:

Ulla Lendal, formand, lendal@nypost.dk

Uwe Lindholdt, næstformand, uwelindholdt@gmail.com

Niels Bjørn Lendal, sekretær, lendal@nypost.dk

Jens Fürst Sørensen, forel@mail.tele.dk

Christina Tengstrøm Eskilsson, kicka799@spray.se

Lorens Bo Nielsen, lorens.skomagerhus@gmail.com

Janne Larsen, post@bigaard.dk

Frede Larsen, post@bigaard.dk
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Jens Østerggard Larsen, birgit.jens@webspeed.dk

Anette Juel Nielsen (suppleant), anette.skomagerhus@gmail.com

Peter Vibe Østergaard Christensen (suppleant), petervibe@yahoo.dk

Godt efterår!
/Ulla Lendal, formand for DN Aabenraa

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder
viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har 
133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Afmeld alle lokale nyhedsbreve > Opdater din tilmelding til lokale nyhedsbreve
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