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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, december 2014

Fladstensdalen i Aabenraa: Fredningssagen fortsætter

Fredningen på 235 hektar, afsagt af et enigt fredningsnævn, vil beskytte det smukke og
stærkt kuperede tunneldalslandskab imod byudvikling, spredte byggerier og anlæg, og vil i
stedet udlægge området permanent som rekreativt naturområde. Området omkranser
Aabenraa by mod nord og øst.

Danmarks Naturfredningsforening foreslog fredningen for at sikre, at landskabet forbliver
intakt. Det betyder, at der ikke kan ske byudvikling den vej. Fladstensdalen er i dag den
eneste af tunneldalene, der ikke i væsentlig grad er blevet bebygget, og derfor fortsat kan
opleves i sin helhed.

På et offentligt møde på Folkehjem i Aabenraa d. 7. november blev proceduren for
erstatningskrav fremlagt af fredningsnævnet, og der var spørgsmål til sagen.
Fredningsafgørelsen vil blive afsagt samtidig med afgørelsen om erstatningskravene.
Afgørelserne kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet. Vi følger spændt udviklingen!

Bestyrelsen efter årsmødet

DN Aabenraa holdt et velbesøgt årsmøde d. 13. november. Efter et spændende foredrag om
Tøndermarskens saga af geograf Søren Eller var der årsmøde efter vedtægterne. Der kom 1
ny i bestyrelsen og 2 suppleanter.

På bestyrelsesmøde d. 27. november blev bestyrelsen konstitueret. Ulla Lendal blev
genvalgt som formand, og Uwe Lindholdt som næstformand.

Så nu er bestyrelsen sammensat således:

Ulla Lendal, formand lendal@nypost.dk 
Uwe Lindholdt, næstformand uwelindholdt@gmail.com
Niels Bjørn Lendal, sekretær (på valg, genvalgt) lendal@nypost.dk
Jens Fürst Sørensen, (på valg, genvalgt) forel@mail.tele.dk
Christina Tengstrøm Eskilsson (nyvalgt)  kicka799@spray.se
Lorens Bo Nielsen lorens.skomagerhus@gmail.com
Janne Larsen post@bigaard.dk
Frede Larsen post@bigaard.dk
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Erik Clausen erikclausen@fabri.dk
Jens Østerggard Larsen (nyvalgt suppleant) birgit.jens@webspeed.dk
Anette Juel Nielsen (suppleant) anette.skomagerhus@gmail.com
Peter Vibe Østergaard Christensen (nyvalgt suppleant) petervibe@yahoo.dk

 

Natur-og miljøklagenævnet giver DN Aabenraa ret: Sjælden sø får en ny chance

En sand naturperle er blevet skånet for yderligere forurening. Danmarks
Naturfredningsforening i Aabenraa har fået medhold fra Natur- og Miljøklagenævnet og
sikret en tidligere lobeliesø en lysere fremtid.

DN Aabenraa glæder sig over, at en af kommunens flotteste og mest sårbare naturperler,
Hostrup Sø, er blevet sikret imod yderligere forurening.

Afgørelsen har forstærket vores håb om, at Hostrup Sø igen vil komme til sin ret som den
klarvandede sø, den burde være.

Det så ellers sort ud i foråret, da Aabenraa Kommune gav tilladelse til at lade 20 hektar
vest for Hostrup sø opdyrke, såfremt man anlagde en bufferzone mellem det dyrkede areal
og den sårbare natur.

Men ifølge Danmarks Naturfredningsforening, der valgte at klage over tilladelsen, ville
bufferzonen ikke være tilstrækkelig til at værne Hostrup Sø mod yderlige forurening.
- Hostrup Sø modtager i forvejen store mængder kvælstof fra landbruget og er af den
grund kun en skygge af sig selv. Der er dog stadig en så tilpas god tilstand i søen, at nogle
af de sjældne klarvandsplanter overlever, siger biolog i Danmarks Naturfredningsforening
Jan Pedersen og tilføjer, at hvis Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ikke havde
tilgodeset søen og sat en stopper for yderlige opdyrkning, da havde det set ”meget sort
ud”.

Et hjertebarn
For den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa har Hostrup Sø
været et hjertebarn igennem mange år, og søen og dens omgivelser har også fået en kærlig
hånd fra Naturstyrelsen og Forsvaret gennem naturgenoprettende projekter.

Den naturgenopretning, som Forsvaret og Naturstyrelsen har lavet i de senere år, har
været til stor glæde for os lokale. Der er forbedret adgang til området og flere tiltag på vej
for at forbedre den rekreative værdi.

Med den nye afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet er sagen om opdyrkningen af arealet
ved Hostrup Sø sendt tilbage til Aabenraa Kommune, der nu har 6 måneder til at lave en
aftale med lodsejeren – en aftale, der i højere grad en før tilgodeser søens behov og
potentiale.
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Ny kommuneplan i høring

Byrådet vedtog 26. november 2014 Forslag til Kommuneplan 2015-2026, og Aabenraa
Kommune sender forslaget i høring fra d. 10. december og 8 uger frem.
Kommuneplanforslaget er kommunens overordnede plan, der sætter mål og rammer for
den fysiske udvikling i hele kommunen. Kommuneplanen spænder over projekterne i
Fremtidens Købstad. Borgere har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger
frem til 4. februar 2015.

DN Aabenraa er i fuld gang med at gennemlæse planen. Vi vil komme med indsigelser og
kommentarer, hvor det er nødvendigt for at sikre en righoldig natur i kommunen. Vi
opfordrer hermed læserne af nyhedsbrevet til at skrive til os, hvis der er ”noget at komme
efter” !

Vi glæder os allerede nu over rigtig gode ting i planen, f.eks. dette fra afsnittet om ”Land,
vand og friluftsliv”:

Biologisk mangfoldighed
Den sønderjyske natur er generelt forringet som levested for mange arter af vilde dyr og
planter. Det skyldes primært, at mange naturarealer i tidens løb er blevet inddraget og
udnyttet til produktion og anlæg, og at naturarealerne drænes og tilføres forurenende
stoffer.

For at forbedre mangfoldigheden af vilde dyr og planter er det nødvendigt at sikre
naturarealer, som dels er store og sammenhængende, og dels er så upåvirkede af
menneskelig aktivitet som muligt.

Byrådets mål:
• Den biologiske mangfoldighed i naturen skal generelt øges. 
• Omfanget af naturarealer skal øges, og arealerne skal være sammenhængende og
naturindholdet skal forbedres. 
• Spredningsveje for dyr og planer skal sikres og udbygges.
• For naturarealer, der er særligt næringsfattige og dermed biologisk mangfoldige, skal der
ske en ekstra beskyttelsesindsats.
• I forbindelse med klimaændringer skal det sikres, at levesteder for de berørte arter af
vilde dyr og planter gøres robuste overfor de kommende ændringer.

Kommuneplanen er som noget nyt digital og kan ses her

Klimaændringer

Foredrag og debat med biologerne Uwe Lindholdt (DN Aabenraa) og Niels Julsgaard
(Aabenraa kommune). Et meget aktuelt emne i en tid med skybrud, oversvømmelser ,
invasive arter o.s.v.

Tid og sted:
Tirsdag d. 20. januar 2015 kl. 19.30 
Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa

http://aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=398
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Kommende arrangementer:

• Søndag d. 19. april: REN DAG, i samarbejde med Arwos og Aabenraa kommune.
• Søndag 10. maj tur på Varnæshoved, ved Uwe Lindholdt om biologi og geologi , og Niels
Bjørn Lendal om områdets historie. 
• På Dyrskuet i Aabenraa 29. og 30. maj kommer ”Naturens Ambulance” fra DN. 
• Søndag d. 4. oktober kl. 13-16: Svampetur ved Birgitte Marcussen.

Plus et par ture til, som vi er ved at arrangere. Mere om turene i kommende nyhedsbreve!

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!

Glædelig jul og godt nytår med naturen i centrum!
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 

http://www.dn.dk/beskytnaturen
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> Til- eller afmeld nyhedsbrevet her         > Følg DN på Facebook    
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