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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, maj 2015

Fladstensdalen i Aabenraa
- Nyt om fredningssagen
Fredningen 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.

Pr. 15.april har Fredningsnævnet udsendt afgørelsen om fredningen, incl. afgørelse om
erstatninger. Afgørelserne kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet senest 4 uger efter
15.april.

Selve afgørelsen er ret omfattende ( 69 sider). Heri bliver alt detaljeret beskrevet. Blandt
andet hvorfor Fredningsnævnet ikke er enig i Aabenraa Kommunes protest over fredningen :
”Selv om der ikke er en aktuel trussel mod Fladstendalen, er dalen det eneste nærområde af
national værdi, som endnu ikke er blevet bebygget. De værdier, som skal bevares, kan ikke
forventes sikret på betryggende måde gennem anvendelse af lovgivningens almindelige
bestemmelser. På denne baggrund finder Fredningsnævnet, at de betingelser, der iflg.
Naturbeskyttelseslovens § 1 skal være opfyldt for at gennemføre en fredning af Fladstendalen,
er til stede i denne sag”.

Læs afgørelsen her

Ny kommuneplan
Byrådet vedtog 26. november 2014 Forslag til Kommuneplan 2015-2026, og Aabenraa
Kommune sendte forslaget i høring fra d. 10. december og 8 uger frem.
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Kommuneplanforslaget er kommunens overordnede plan, der sætter mål og rammer for den
fysiske udvikling i hele kommunen.

DN Aabenraa indsendte en detaljeret indsigelse og kommentarer. Debatten om
kommuneplanen har i høj grad været præget af vindmøller.

Læs nogle få klip fra DN's høringssvar

Aabenraa nej til klimakommune?
Kommunens teknik- og miljøudvalg har vedtaget, at kommunen ikke længere skal være
klimakommune, og dermed ikke forlænger aftalen fra 2010 med Danmarks
Naturfredningsforening . I den anledning holdt DN-afdelingsbestyrelsens formand, Ulla Lendal,
et møde med udvalgets formand Bent Sørensen. Han fastholdt, at man ønskede at udtræde af
samarbejdet, men stadig ville gøre meget for klimaet i form af projekter og konkrete indsatser.
DN er skuffede over udvalgets indstilling.

Læs mere her
 

 

Kommunens klimaplan i høring
Kommunen har ny klimaplan i høring. DN Aabenraa har sendt bemærkninger til kommunen
d.22.april, udarbejdet af bestyrelsens klima-udvalg. Blandt andet skriver vi:

Vi finder, at der er mange gode ideer og intentioner i planen. Således vil vi gerne påskønne, at
der bruges el-cykler i hjemmeplejen og at gadelamperne løbende udskiftes med LED-pærer. Vi
påskønner også Aabenraa Kommunes arbejde med nedsættelsen af CO2 –udsendelsen og
vedtagelsen af en stiplan og klimaplanens pejlemærker dels som geografi og dels som
virksomhed. Planen er desværre mange steder kun lidt konkret, idet der mest kun er
uforpligtigende hensigtserklæringer. Vi så gerne en meget mere konkret klimaplan.

Læs vores forslag til klimaplan her  

REN DAG 2015
Igen i år, søndag d.19.april, har mange borgere været aktive med at indsamle skrald og dåser
på REN DAG. 61 grupper, fra enkeltpersoner til beboerforeninger og landsbylaug, har været i
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gang.

At så mange er med, skyldes blandt andet et godt samarbejde mellem DN, ARWOS og
Aabenraa Kommune ( materialgården, som henter det indsamlede skrald ved 36
opsamlingssteder rundt i kommunen). 
Resultaterne tastes ind til DN fra hele landet. I skrivende stund ved vi, at Region Syddanmark
har indsamlet flest dåser ( uden pant selvfølgelig !), og flest kilo affald!

Følg tallene på www.dn.dk/affald

 
 

Aktuelle sager
DN Aabenraa får løbende mange sager fra kommunen til høring. Vi skriver høringssvar eller
indsigelser, når vi finder det er nødvendigt for naturens skyld.

Her er et eksempel: 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.

Kommende arrangementer
• Søndag 10. maj tur på Varnæshoved, kl. 13-16. Mødested: Naldtang Strand P-pladsen.
Naldtangvej, Varnæs. Vi går ad stier og veje, blandt andet langs klinten og langs skovsøen.
Uwe Lindholdt fortæller om biologi og geologi , og Niels Bjørn Lendal om områdets historie. 

• På Dyrskuet i Aabenraa 29. og 30. maj kommer ”Naturens Ambulance” fra DN. 

• Tirsdag d. 2. juni kl. 19-21 . Tur i Eggebæk plantage. Mødested: Flensborgvej 114, 6360
Tinglev . Turen vil blive guidet af Aksel Bek. Eggebæk plantage er interessant med
indlandsklitter, okkersøer, vandhuller i moseområdet og Sønderåen.
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• Søndag d.22. august: Heldagstur til ÆRØ. Vi stiller bilerne i Fynshav, tager sammen færgen
til Søby, og vises rundt på spændende steder på Ærø af DN folk fra øen. Mere følger.
Tilmelding nødvendig, max. 15 deltagere; efter ”først til mølle”, se www.dn.dk/aabenraa 

• Søndag d. 4. oktober kl. 13-16: Svampetur ved Birgitte Marcussen.

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.

God SOMMER fra 
Ulla Lendal, formand for DN Aabenraa

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
• Jens Østerggard Larsen birgit.jens@webspeed.dk
• Anette Juel Nielsen ( suppleant ) anette.skomagerhus@gmail.com
• Peter Vibe Østergaard Christensen ( suppleant )petervibe@yahoo.dk

 

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