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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, juli 2014

Om REN DAG 27.april

Igen i år samarbejdede DN, ARWOS og kommunen
om affaldsindsamling på REN DAG.

DN Aabenraa er glad og imponeret over det store
engagement, som de mange grupper og
enkeltpersoner lagde i affaldsindsamlingen. Aabenraa
hører til blandt de kommuner i Danmark, som
samlede mest ind!

Men det er jo egentligt trist, at der ligger så meget
affald, og så mange dåser og flyder i naturen! Der er
desværre nogle personer, som straks skal smage på
varerne efter indkøb syd for grænsen, og derefter
smider de tømte dåser ud af bilens vinduer.

Om Tur til RUNDEMØLLE 20.maj

Natur og kultur gik hånd i hånd på Danmarks
Naturfredningsforenings tur til Rundemølle tirsdag
aften d. 20/5.

Den velbesøgte tur startede ved P-pladsen ved
Genner Hoel. Vejret var med os, sol fra en skyfri
himmel på den grønne skov. Biolog Uwe Lindholdt
fortalte om træer, buske og planter på turen ned ad
Kalvøstien. Erling Læbel Madsen fra Løjt
lokalhistoriske forening supplerede med historiske
facts på Rundemølle, og vi så det lokalhistoriske
museum.

Det var en tilfreds flok, der drog tilbage ad Kalvøstien
til P-pladsen, og kørte hjem klogere på både planter
og Rundemølles historie.
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OM Pinse morgentur i Tinglev mose 8.juni

Der var 21 morgenfriske mennesker i Tinglev mose kl.
5, som under kyndig vejledning af Axel Bek havde to
gode morgentimer sammen i mosen. Deltagerne
hørte om tørvemosen og tørvegravning, og fik set det
mos, der er forudsætningen for dannelse af en
højmose.

En meget stemningsfuld tur med nattergalens sang
og smukke blomster og græsser langs alle stierne.

En fin start på pinsedagen, hvor nogle havde taget
kaffe med og andre gik i fugletårnet efter turen var
slut.

Endnu et offentligt møde om fredningen af
Fladstensdalen i Aabenraa

Formålet er at beskytte området mod nybyggeri og
sikre, at dalen kan forblive et rekreativt naturområde.

Fredag d. 2.maj blev der igen holdt et offentligt
møde. Det skyldtes, at det tidligere kommunalt
udpegede medlem af fredningsnævnet ikke har fået
forlænget sit mandat.

Fredningsforslaget skal derfor genbehandles. Efter
gennemgang af projektet var der besigtigelse af store
dele af fredningsprojektet. Det foregik i strålende sol,
og viste Fladstensdalen fra sin smukkeste side.

Vi venter spændt på Fredningsnævnets afgørelse!

 

Sidste nyt om Hostrup sø sagen

I sidste Nyhedsbrev (april) skrev vi flg: ”DN klager
ikke i flæng over miljøafgørelser. Men når det drejer
sig om at bevare det følsomme naturmiljø omkring
Hostrup sø, er vi på vagt.
Der var ønsket opdyrkning af 23 hektar plejearealer
ved Hostrup sø, i Natura 2000 område. Kommunen
havde lavet konsekvensvurdering af opdyrkningen,
der viste, at den ville forøge den i forvejen kritisk høje
belastning med næringsstoffer. Søen er meget truet
af næringsstoffer.
Der er et flot naturgenopretningsprojekt i gang.
Derfor er det ikke nok at kommunen laver en aftale
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om lidt mindre indgreb i Natura 2000-området. Så DN
har klaget over afgørelsen.”

Natur-og Miljøklagenævnet bad 28/5 Aabenraa
Kommune om svar på en række spørgsmål ang.
kvælstof-og fosforbelastningen. Kommunen har sendt
svar. DN Aabenraa udarbejder i samarbejde med DN’s
hovedkontor en kommentar til Natur-og
Miljøklagenævnet om kommunens holdning.

Aabenraa Kommune ved, at søen er belastet i
forvejen. Man ved, at landbrugsjord giver tre gange
højere fosforbidrag end udyrkede arealer, og man
ved, at der allerede er postet masser af offentlige
kroner i genopretningsprojekter rundt om Hostrup Sø
for at komme målet om gunstig bevaringsstatus
nærmere. Det vil derfor ikke blot være forkert overfor
Hostrup Sø og dens biodiversitet at give los for
omlægninger, men også forkert overfor kommende
generationer af naturinteresserede at fratage disse
muligheden for i fremtiden at kunne se klart søvand,
blomstrende lobelier og sjældne insekter.
 

TURE I EFTERÅRET:

Søndag den 14. september, kl. 14: Tur ved Hostrup sø og mosen fra nordsiden på
Naturens dag
Biolog Torben Hansen fra kommunens "Byg, natur og miljø" fortæller om mosen og
naturplejen. Biolog Hans Harald Hansen fortæller om søen og den indsats der gøres m.h.t.
vandstandshævning i henhold til vandplanen.
Vi går rundt i moseområdet. HUSK vandtæt fodtøj, og kaffe!
Mødested: Klattrupvej syd for Stubbæk kirke 
Parker syd for Klattrupvej 37, ved mosen

Søndag den 5. oktober kl. 10-15: Tur til varmeværk og hvalmuseum i GRAM
Kl. 11 – 13: Gram Varmeværk er ved at bygge verdens største solfangeranlæg ved at
firdoble det nuværende solvarmeanlæg for at gøre værket fossilfrit og skaffe billig varme til
forbrugerne.
Driftsleder Lars M. Damgaard vil vise og fortælle om udnyttelsen af solenergien ved en
besigtigelse af værket. 
Tilmelding til Uwe Lindholdt, tlf. 29 89 06 03

Kl. 13 - ca. 15: Vi besøger hvalmuseet (Museum Sønderjylland - Naturhistorie og
Palæontologi) og her kan medbragt frokost indtages (Lergravsvej 2). Biolog Uwe Lindholdt
vil guide rundt på museet og fortælle om hvalerne og de andre fossiler fundet i Gram
Lergrav. 
Entre 30 kr.

Sæt kryds i kalenderen for DN Aabenraas årsmøde:
13.november på Folkehjem i Aabenraa. Mere følger i næste Nyhedsbrev !

God sommer fra 
Ulla Lendal, formand
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.
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                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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