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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, april 2014

NYHEDSBREVET fortsætter!

Ny bestyrelse konstitueret 
I februar afgik 2 af bestyrelsens medlemmer ved døden: Formand
Per Kleis Bønnelycke, og Per Janfelt. Det er store tab for DN.
Afdelingsbestyrelsen har derfor konstitueret sig på ny. På
bestyrelsesmødet 18.marts var der 100 % opbakning til ny
formand Ulla Lendal. Ny næstformand er Uwe Lindholdt.

På billedet, bestyrelsen som den så ud november 2013

REN DAG 27.april.

Igen i år samarbejder DN, ARWOS og kommunen om
affaldsindsamling på REN DAG. Vi håber på mange deltagere og
godt vejr ! Tilmeldingsfrist er 15.april, til
www.dn.dk/affaldsindsamling eller tlf. til Arwos 76930000.

På Ren Dag gøres der hovedrent i naturen rundt om i kommunen.
Alle interesserede kan samle en gruppe og selv vælge, hvor de vil
sætte ind med at samle affald.

Til gengæld for indsatsen giver Arwos kaffe og morgenbrød eller
pølser og sodavand.

Tur til RUNDEMØLLE 20.maj

Vi mødes kl. 19.00 på parkeringspladsen nord for Genner Hoel, på den
gamle hovedvej fra Aabenraa til Haderslev.Her går vi ad Kalvøstien til
Rundemølle. Undervejs vil biolog Uwe Lindholdt fortælle om områdets
biologi og geografi.

På RUNDEMØLLE viser Erling Læbel Madsen fra Løjt lokalhistoriske
forening rundt i de spændende samlinger i møllebygningen og
ladebygningen.
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Pinse morgentur i Tinglev mose 8.juni

DN Aabenraa inviterer til at opleve pinsesolen danse i Tinglev mose
pinsemorgen, søndag den 8. juni kl. 5.00. Der er garanti for at
opleve nattergalens sang, og med kikkert mulighed for at se den.

Vi har sidste år set den sjældne fugl blåhals i mosen, så vi ved den
findes der.

Axel Bek, der kender Tinglev mose godt, er turguide

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. Kommunen er imod, da en
fredning begrænser kommunens muligheder. Naturstyrelsen er
positiv over for en fredning af Fladstendalen.

Den 6.december 2013 var der et offentligt møde om fredningen,
indkaldt af Fredningsnævnet. Det handlede om DN’s reviderede
fredningsplan for området.

Nu skal der igen holdes offentligt møde, fredag d. 2.maj kl. 12 på
Folkehjem. Det skyldes, at det tidligere kommunalt udpegede
medlem af fredningsnævnet ikke har fået forlænget sit mandat.

Fredningsforslaget skal derfor genbehandles.

Naturgenopretning

I Aabenraa kommune er der i øjeblikket flere spændende
naturgenopretningsprojekter.

På Bjergskov overdrev skal der ryddes og knuses træagtig
opvækst, således at den nuværende variation fra små
enkeltplanter til mellemstore og store tætte krat bevares.

Der er fokus på at bevare diversiteten på arealet, altså bevare de
mange karakteristiske planter på overdrevet.

På Barsø er der givet dispensation til rydning, nyhegning og
afgræsning både på nordenden og sydenden. Slåen, hvidtjørn og
eg bevares, mens brombærkrat og rynket rose skal ryddes.

DN’s drikkevandskampagne
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Vores grundvand er truet af forurening fra bl.a. sprøjtegift. DN
opfordrer Aabenraa kommune til at fortsætte med at passe på
vores grundvand, så vi også fremover kan drikke godt og billigt
vand direkte fra hanen.

Hvis vi skal sikre rent grundvand nok til drikkevand - også i
fremtiden, er det nu, vi skal handle.

Men det er ikke kun kommunen, der kan handle. Haveejere,
landbrug og private firmaer bør også lægge sprøjtegiften på hylden
og dermed være med til at sikre vores rene drikkevand. Derfor er
vi glade for, at COOP stopper for salg af sprøjtegifte i sine
butikker.

Hostrup sø sagen

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 om lidt mindre indgreb i Natura
2000-området. Så DN har klaget over afgørelsen.

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 

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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