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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2014

Fladstensdalen i Aabenraa er fredet

Efter 13-14 års arbejde har vi endelig opnået, at et
enigt fredningsnævn har fredet dele af
tunneldalslandskabet Fladstensdalen!

Formand for DN Aabenraa Ulla Lendal glæder sig
meget over afgørelsen fra fredningsnævnet:

Fredningen på 235 hektar 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.

Fredningen fremtræder overvejende lysåbent med
dyrkede og udyrkede arealer og med spredt
skovbevoksning. Fredningsområdet skal fortsat holdes
overvejende lysåbent, således at
landskabsformationen tydeligt træder frem.

Fredningens formål:
• At beskytte og forbedre de landskabelige værdier
• At beskytte og forbedre de naturhistoriske,
biologiske og rekreative værdier
• At sikre og forbedre offentlighedens muligheder for
færdsel gennem rekreative stisystemer

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.

Flere af dalsiderne er plantet til med juletræer, hvilket
slører den visuelle og rumlige oplevelse af
tunneldalen. Med fredningen sikres det, at dalsiderne
med tiden friholdes for juletræer.

På et offentligt møde på Folkehjem i Aabenraa d. 7.
november kl. 14, skal erstatningskravene behandles.
Fredningsafgørelsen vil blive afsagt samtidig med
afgørelsen om erstatningskravene.

Afgørelserne kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. Vi følger spændt udviklingen!
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Kom med til DN Aabenraas årsmøde d. 13.
november

1) TØNDERMARSKENS SAGA
Foredrag om den spændende historie om marskens
tilblivelse og de utrolige forhold og udfordringer, som
blev de mennesker til del, der slog sig ned i
Vadehavsområdet.

Foredraget tager udgangspunkt i den
naturgeografiske udvikling i Vadehavsområdet siden
slutningen af sidste istid og frem til vore dage.

Vi skal kun ca. 100 år tilbage for at opleve de helt
specielle livsvilkår i Tøndermarskområdet, der i dag er
afløst af en stor sikkerhed, som vi tager for givet.
– Der vil blive god anledning til at stille spørgsmål
undervejs.

Foredraget forventes at tage ca. 1½ time.
Foredragsholder: Naturgeograf Søren Eller, Tønder

2) ÅRSMØDE iflg. vedtægterne
Herunder årsberetning fra formand Ulla Lendal, og
valg af afdelingsbestyrelse.

Tid og sted: Torsdag d. 13. november kl. 19.00-
22.00
Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa

En aften om klimaændringer

Kom med til 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

Om turene i efteråret

Søndag d. 14. september kl. 14-16
Tur ved Hostrup sø og mosen fra nordsiden på
Naturens dag
Biolog Torben Hansen fra kommunens "Byg, natur og
miljø" fortalte om mosen og naturplejen. Biolog Hans
Harald Hansen fortalte om søen og den indsats, der
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gøres m.h.t. vandstandshævning i henhold til
vandplanen. Trods dårligt vejr var over 20 deltagere
mødt op til en spændende tur!

Søndag d. 5. oktober kl. 10-15
Tur til Gram
Gram Varmeværk er ved at bygge et af verdens
største solfangeranlæg ved at firdoble det nuværende
solvarmeanlæg for at gøre værket fossilfrit og skaffe
billig varme til forbrugerne. Driftsleder Lars M.
Damgaard fortalte om udnyttelsen af solenergien ved
en besigtigelse af værket. Efter medbragt frokost
beså vi Gram lergrav og lidt af stien, hvor hvert skridt
bringer os 1 million år tilbage i tiden.

Afdelingens arbejde

Vi har hele tiden mange landsbrugssager at tage
stilling til. Dette gøres i samarbejde mellem
bestyrelsens landbrugskyndige medlemmer og DN’s
eksperter i sekretariatet.

Det glæder os, at kommunen i øjeblikket giver mange
tilladelser til nye vandhuller i det åbne land. Det giver
bedre forhold for salamandre, frøer og planter.

Nyd efteråret!

Mange hilsner 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.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

http://www.dn.dk/beskytnaturen
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